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Opplysninger. 
 

Du må lese BOK 1, eller Kamos 3 -Bevisstheten DEL 1  
 

De første cirka 50 sider er innlednings-beregnet stoff, forord, vinklinger, symboler og signaler som 

leseren nødvendigvis ikke behøver å ta alvorlig, men som virker slik at tross hva man er enig eller uenig i, gir 

en skisse av en mer hel behandling av bevissthets-egenskapen. Om noen mener at sitt livssyn ikke harmonerer 

med selve teorien, er det lagt frem versjoner som viser lignende sammenheng innenfor forskjellige livssyns-

retninger og filosofier, ideologier, og som kan endre ditt syn på hvor effektfull du mener teorien er.  

Om du leser teorien om igjen etter å ha sett på tema som ligner din egen versjon av tro på bevissthets-

egenskapen, så kan det hende at du ser hvor det samme opptrer i teorien som i det synet du selv har på saken. 

Alle egenskapene du tenker på har i løpet av boken gjerne en eller flere utvidelser av din forståelse for dine 

egne begrep og bevissthets-forståelsen. 

 

Lesnings-anbefalninger: 

 

Du kan hoppe rett til bevissthets-teorien i kapitel 2 om du vil. Min anbefalning er at du leser igjennom 

alt frem til denne, fordi denne forbereder deg på en mengde saksforhold man gjerne ikke tenker over til vanlig. 

Videre vil alt som senere kommer i boken etter kapitel 2 Bevissthets-teorien, handle om alle de egenskaper i 

bredden og dybden som ofte mangler dybdeforklaring i teorien som er forenklet lagt frem. Slik sett kan alt 

etter kapitel 2 som er teorien, også leses før man ser på teoriens utsagn. 

 

Alle fremlegg om begrep og egenskaper og deres virkninger: 

 

Om du vil kjenne til alle begrep du kan lure på om bevissthets-egenskaper, behov, sanser, stemninger, 

intuisjon, instinkter, hva som helst, virkelighet eller ikke, så kan de lese del-artikler om dette, eller alt i boken 

som kommer etter selve teorien i kapitel 2. Søk hva du leter etter, men alle steder dette nevnes om du synes 

det mangler noe. 

 

Enkelt-begrep: 

 

Følgende anbefalninger kan gis til leseren. Om du ønsker å lese artikler om virkelighets-forhold, så 

bør du ved siden av de artikler om dette som er plassert sammen slik; også søke opp andre artikler som 

inneholder begrepet virkelighet, slik at du får med deg det som sies der om forholdet mellom slik som sanser, 

behov, bevissthet, husk og stemninger i forholdet til begrepet virkelighet.  

Om du ønsker å lese artikler om vilje-forhold, så bør du ved siden av de som er plassert sammen slik 

også søke opp andre artikler som inneholder begrepet vilje, slik at du får med deg det som sies der om forholdet 

mellom slik som sanser, behov, bevissthet, husk og stemninger i forholdet til begrepet vilje. Dette kan også 

gjøres med begrep som sanser, behov, nerve-system, fysiske tilpasninger, bevissthets-artikler som nevner 

dette. Spesielt fag-folk bør dobbelt-sjekke dette. 

 
OMTRENT ALT SOM SKRIVES I DENNE BOKEN HAR KORTE ELLER LENGRE INN-LEDNINGER I DE FLESTE 

ARTIKLER SOM TAR FOR SEG ENKLE INNFØRINGER FOR DE SOM IKKE ER SÅ BEVANDRET I STOFFET, OG MED 

VISSE GJENTAGELSER AV OPPDAGELSES-GRUNNLAG FRA ENTEN KRAFT-MODELLEN MIN ELLER FRA ENKLE 

TIL MER KOMPLISERTE INNLEDNINGS-TRINN FOR TEMAET DET GJELDER FOR Å FÅ MED FLEST MULIG LESERE 

TIL Å FORSTÅ TANKEGANGEN OG FUNKSJONS-FORKLARINGER ANGÅENDE DET SOM SÅ TAS OPP OM TEMAET 

DET GJELDER:  

ALTSÅ ENDELIG: SAKSFORHOLDET. DET LEGGES OPP TIL Å VISE EN EKSPERIMENTELL TANKEGANG 

SOM TILNÆRMING TIL TEMAET. HVA SOM ER RIKTIG ELLER GALT ER IKKE POENGET: POENGET ER Å KOMME 

FREM TIL DET SOM ER MEST RIMELIG FOR FUNKSJONS-FORKLARINGEN OG TILSTØTENDE SAKSFORHOLD TIL 

DETTE! 

ELLERS: SKRIVES TIL ALLE LIVSSYN: DERFOR BERØRES EN DEL UKJENTE TEMA! 

OM STOFFET IKKE TILTALER, LES DET SOM DRØM/MARERITT, SCIENCE FICTION. 
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FORORD 
 

Bevisstheten omtalt i denne boken er et resultat av et spørsmål jeg stilte da jeg var 5 år. Ett av 3 

spørsmål: Hva er tid? Hvordan er verden? Hvordan kan vi tenke? Det er dette siste spørsmålet som etter 

hvert fikk meg over på det vi kaller bevisstheten. Her fikk du alle slags svar. Stort sett mest av variasjoner 

over at man ikke visste hvordan eller hva bevisstheten var. Å tenke er en av flere sider som vi forbinder 

bevissthet med. Vi kan føle alt mulig også? Vi har stemninger, fornuft, forstand, forståelse, intuisjon, anelse, 

helt vage, eller helt klare anelser. 

Det som overrasket meg var etter hvert hvor meget av sanser og behov vi har, som også er bevissthetens 

oppgave å merke, for så å sette inn i følelser, behov, tenkning, og rekkefølger, det mange kaller årsak og 

virkning, for andre oftest at de legger begrep om årsak og virkning inn i begrepet mening. Men meninger kan 

variere så mye, endres, likedan som årsaker og virkninger ved dypere innsikt, finner på nye svar på hva som 

var årsak og virkning; altså stort sett rekkefølger, eller sammenstillinger. 

Noe annet som slo meg ved begrepet bevissthet var at det ga oss oversikter, orienteringer, muligheten 

til å sortere det vi var bevisst i ulike poster, som gjerne kalles kategorier, eller skuffer. Folk sorterer slik ofte 

på forskjellige måte. For noen er grønnsaker alt det som de kan komme over som blir forklart som grønnsaker, 

mens andre ser på dette som alt som er grønt, alt som er fra planteriket, andre igjen bare på rot-vekster, atter 

andre som alt som har spiselige egenskaper fra jordbruk. Her er det vanlig å holde frukt og korn for seg selv.  

Slik sett så kan noen helt og holdent benytte begrepet for alle planter i stedet, slik at grønnsaker er en 

underpost av alle planter. Mange kan ha flere slike skuffer samtidig som sorterings-bokser. Botanikere og 

biologer kan gjerne sortere dette etter formene og befruktnings-systemer, altså plante-hierarki eller evolusjons-

teorier. Vi finner lignende ved handlinger mennesker gjør, kategorier handlinger.  

Begreps-kategorisering har blitt en del av språk-forskningen også. Forenklet finner vi definisjoner på 

de fleste ord i dagligspråket. Nærmere analyse av et ord, hva som kan gjelde som et slikt begrep, og hvor mye 

vi kan finne som årsak eller virkning som kan defineres under dette samme begrepet, kan fort være uendelig. 

Men først og fremst så finner man frem til tidlige begrep for det samme, og de mest vanlige formene det 

påtreffes i, og at dette fungerer i dagligtale og ved praktisk virksomhet vi utfører, lærer oss. 

Filosofisk sett kan vi dyp-dykke i alle begrep, altså fenomenologisk tilnærming, som kort belyser de 

viktigste funksjoner ved et saksforhold, begrep, altså definisjons-spørsmål, og hvilket sammenlignings-

grunnlag vi kan sette dette i som det mest alminnelige ved humor, alvor, jobb, lek, eller lignelses-forhold, 

synonymer, noe som det kan sammenlignes med som forhold, eller som hint om at disse forhold som er 

forskjellige, kan komme ut med lignende konklusjoner på hva som var viktig å merke seg. 

Når vi snakker om dialektikk, der vi ser to saker føres sammen til noe nytt, eller kraft og motkraft som 

gir en reaksjon, og som vi språkelig kan sette opp som årsak-virknings-sammenligninger, hvor begrep som 

tese, anti-tese, og syntese blir brukt som forklaring lik at virkning a og b gir virkning c, ikke så ulikt Aristoteles 

syllogismer, som den teoretiske varianten av slik form for sammenligning.  

Vi har også den varianten vi kaller hermeneutikk, det vil si at vi har flere forklaringsmåter, flere 

varianter av hva som anses som årsak, flere forskjellige forståelsesforhold av en sak i lys av hva vi sammen-

ligner noe med, slik alle disse tre eksempler, er sammenlignings-funksjoner. Vi kan endre vår egen forståelse 

av en sak etter hvert som vi har fått mer innsikt, eller en annen måte å se de samme saker på. 

Vi trenger alle tre: Fenomenologisk tilnærming, den minste forståelse av betydningen til et begrep, 

definisjon, sak, og hvordan vi kan fordype oss i definisjons-forholdet, eller senere komme til å forstå dette. Vi 

ser etter om det er noe som virker inn av forskjellige elementer som danner saksforholdet sammen, som har 

oppstått eller vil kunne oppstå, altså dialektisk tilnærming,.Vi har også en avventende fordypning eller endring 

i vår egen innsikt og hva andre kan mene om samme sak, forståelser vi kanskje må ta med i betraktningen, 

eller finner helt galt for slik akt-forståelse, altså en oversikts-forståelse som også kan endre seg, eller består 

av flere måter å forstå en sak på, kalt forståelsesmåter, hermeneutisk tilnærming. 

Denne boken om bevisstheten retter seg først og fremst til den natur-vitenskapelige forståelsen av 

bevissthet, ganske mye på grunn av hvor mye våre sanser og behov, samt bevegelser normalt har å si for alt 

vi forstår oss på, eller føler på, alt fysisk vi kan oppleve på vondt og godt, og for holdbarheten vår, sterkt 

moral-bestemmende. Men ånds-forståelse tas også med her. Grunnen er at alle lignende begrep, og livssyn 

har samme krav/rett på innholdet, altså ment som opplysninger til en og hver uten forbehold til krav/rett. 

Dialektikk, Fenomenologi og Hermeneutiske tilnærminger er sammenlignings-funksjoner. 
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Kamos 3 = Forandringskraften 3 = Differensialkraften 2. 

Forord Bevisstheten 

Differensial-kraftens funksjon som Vitenskaps-Teori. 
 

 Begrunnelsen for å beskrive Differensialkraften som en Vitenskaps-Teori, kom av en oppdagelse som 

ble gjort 7. Juli 2013. Etter det vi kan kalle tenkning uten faste holdepunkter, men for å finne slike i perioden 

1972 til 1979, kom jeg frem til en balansert kraft-modell, kalt Forandringskraften, der sammenhengen mellom 

tid, bevegelse, rom, og energier passet sammen. Men her fantes det ikke noen tall, geometriske proporsjoner, 

som sikret overenstemmelsen med lovene våre, selv om forholdene kunne gi de samme egenskaper for former 

i naturen. Alt ut fra en og samme logiske funksjon. Hele 1980 ble brukt til å skrive ned de viktige forholdene 

som ga denne modellen. Jeg oppfattet dette som en virkelig samstemning, men så det som en blanding av en 

kraft-skisse og vitenskapshypotese. Kanskje vel filosofisk preget fortsatt.  

 Etter 14 år bestemmer jeg meg for å skrive dette i bokform. Nå begrunner jeg hypotesen med forholdet 

til det jeg kaller hastighetsløkken som er et produkt av den balanserte utvekslingen i denne modellen. 

Hastighetsløkken som oppstår i strømningene med like balanserte utvekslinger, gir strekninger som har samme 

hastighet i volum og bevegelse, eventuelt energi, men med både en hastighets-forsinkelse og en treghet i 

forhold til de rettere strømninger i landskapet. Tids-forsinkelsen og tregheten kommer da proporsjonalt ut fra 

samme hastighets-løkke. De er altså proporsjonale, ikke minst fordi det er en og samme bevegelse. 

 Like etter at boken utkom under tittelen Kamos – Forandringskraften, i 1994, skrev jeg en erkjennelses-

teori basert på samme logiske grunn-funksjon som det kraft-modellen bygde på, og definerte logikkens opphav 

ut fra denne grunnfunksjonen, eller umulig uten denne, der jeg viste hvordan de logiske satser oppstod som 

følge av funksjonen. Den samme beskrivelsen ble gitt som grunnfunksjon for rom, for tid, for bevegelse, og i 

grunnen også for energi-styrker, utvekslinger, tetthet også videre. 2018-versjonen er Fysikken: Kamos 2 – 

Differensialkraften. Forandringkraften har også med Erkjennelses-teorien og Vitenskaps-ypotesen. 

 I tillegg viste jeg til Odd Wormnes vitenskapsfilosofi der jeg sammenlignet min funksjons-oppdagelse 

med kriteriene til alle de forhold som deduktive, induktive, årsak og hypotese-definisjoner krever og må være 

klarert innenfor i en slik teori, eller hypotese. Dette er en blanding av både erkjennelses-teorien og til 

grunne-givelse av en vitenskaps-hypotese. Denne etterfølges av en vitenskaps-hypotese. Overlevert til 

Næss, Wormnes, Fløistad, Skirbekk, Stein Braaten, Rolf Stabel, og mange til. Ikke ferdig verifisert som en 

teori, ikke tall-festet. Forholdene mellom de fysiske tilstander og virkninger er helt klart dokumentert, og 

logisk begrunnet. Måle-dataene mangler, og hvordan lovene slik fremkommer ut fra modellen i form og tall. 

Eget bilag av Erkjennelses-teorien og Vitenskaps-hypotesen ble kopiert i 10 eksemplarer, og delt 

ut til noen forskere, blant annet og spesielt til Energi og Miljø-instituttet til Arne Næss Senior, Wormnes, der 

jeg år senere fikk vite at Næss sammen med atomfysikere, andre forskere, klargjør en oversettelse av Albert 

Einsteins relativitets-teori til norsk/engelsk 1987-98, til det akademisk miljø, UiO, og da ganske sikkert i 

forhold til felt-teoriene i denne sammenhengen. Nært kjennskap til Arne Næss, Ragnar Næss, ga i 2002-3, 

inntrykk av at min vitenskapsmodell var en mulig fremtidig vitenskaps-modell ut fra saks-forholdet. Nå brukte 

jeg noen år til å jobbe med bevissthet og litteratur, en del tid på biologiske forhold, fordi jeg ikke hadde 

etterprøvd slik stoff. Ikke en gang filosofene var analysert, enda jeg hadde drevet et slikt selskap i 10 år.  

Så skjer det en tilfeldighet der jeg både i biologien, filosofi, verdenslitteratur, religioner, andre viten-

skaps-teorier, som dagens fungerende teorier, ikke klarer å finne en redegjørelse for balanse.  

Balansen er det eneste min modell har redegjort for sikrest. Jeg dropper bevissthets-forskningen 

min en stund, og bestemmer meg for å sjekke om min gamle kraft-modell kan gi så mye som et eneste tall, 

punkt, linje som er i samsvar med fysiske lover. Jeg tegner skisser og sammenligner en mengde saker, 2 døgn 

i strekk. Den 17 Juli 2013 sammenligner jeg forholdene som sist kommer frem, der ikke bare 1 lov, men alt 

plutselig, sjokkerende nok, stemmer med tall og former. Vilkårene for vitenskaps-teorien er da sikret, og 

er da ikke lengre kun en vitenskaps-hypotese. Deduktiv logisk sammenligning med vår fysikk utføres. 

Dette betyr at både de dedutivt praktiske forsøk, matematisk-fysiske formler, og logikk, sammen-lignes.  

5 år senere, aug. 2018, utgis varianten som teori; Differensialkraften The df-Force. Og med 

eksemplarer innlevert til Nasjonal-biblioteket. 
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De logiske konsekvenser av funnet. 
 

 Ut fra differensial-funksjonen til Differensial-kraften, vil det oppstå en absolutt tett, absolutt uendelig, 

og med en og samme hastighet overalt i hele denne ekspansjons-styrke-kraften som utveksler likeverdige 

balanserte rom-bevegelses-mengder av denne styrke-tetthet, som dekker en universell relativitet for 

utvekslings-trykk-strømmene, relative rom-tid-formasjoner, og som i uendelighetens alle mønstre, er nødt for 

å ha en likedan utvekslings-formasjon for sine baner og innbyrdes forhold av energi-utvekslinger som det vi 

finner igjen i vårt eget kosmos. Dette blir selvsagt og logisk. Men også deduktivt. 

 Jeg ville jo neppe ha trodd at de fysiske lover og deres årsak kom med på kjøpet med grunnlaget for 

en konstant energis lokale ekvivalente utvekslings-energi-transformasjoner som fordelte energi-mengder i 

rommet, eller som årsak til likedanne vilkår for partikler og deres størrelser, og med de egenskaper som de 

har. Dens funksjon forklarer fullstendig hvorfor romtid-formasjonene og de fysiske lover tilsvarer hverandre 

som form og energi. De er faktisk to bilder av den samme funksjon. Den visuelle og den formel-beregnende 

tilpasning som usynlig. Begge kan illustreres. At utvekslings-formasjonene skapte disse lov-formene, dukket 

opp, som troll i eske, fra sammenligningen mellom drift og virvler. Trykk-utvekslingen forklarte de logisk 

selektive partikkel-funksjonene i trykkrommet. 

 Den ene og samme differensierende differensial-funksjon virker som en rom-bevegelses-vekst for en 

felles rom-differensial og tids-differensial, og når den som uendelig ikke kan vokse mer, omdannes rom-

bevegelses-differensial-veksten seg til ekspansjons-funksjon av samme vekst-funksjon som gir et likedan og 

absolutt trykk overalt.  Da tettheten og bevegelses-drift-styrken er den samme, forholdet 1:1 og som samme 

funksjon uten annen motstand med bevegelses-drifts-potensialet i seg, vil likeverdig balanserte rom-

bevegelses-volum utveksle seg som formasjoner, altså likedanne balanserte energi-formasjoner som mot-

bevegelses-volum-trykk.  

Utvekslings-tetthets-endringen gir styrke-endringen. Vi har da fått de relative rom-tid-trykk-felt-

formasjoner med de fysiske lover som vi avdekker samspillet mellom som en energisk konstant-preget 

utvekslings-transformasjon. Den eneste bevegelse som finnes som en og samme hastighet er balanse-

bevegelsen. Slik opplever vi ikke forholdene selv. Vi har mest tro på at alt passer sammen ved å utprøve mye 

som ikke passer sammen først, årsaker vi ikke kan styre.  

Differensialkraften er den eneste teorien som kan samstemme og forklare dette forholdet. Om ikke 

differensial-kraft-teorien stemmer så kan heller ikke kaos, kosmos, drivkraft eksistere og heller ikke årsak og 

virkning. Bevissthetens funksjon er en sammenlignings-funksjon, tilpasning, akkurat slik de fysiske forholds 

tilpasninger, som da passer sammen eller ikke.  

Dette er differensial-funksjonen som gir like og ulike og alle de logiske satser. Det som ikke passer 

sammen, er ulikt, ikke i overenstemmelse med det vi sammenligner med, ofte kalt ulogisk, selv om det er 

riktig at det skal bli et galt resultat. Dette berører direkte kjernen i vårt begrep om moral som holdbarhet. Først 

må vi forstå holdepunktet, så vi kan forstå, forklare, begrunne en slik holdbarhet. Oppfølgingen er det slett 

ikke gitt sikkerhet for.  
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Analyse av rom, tid, bevegelse, styrke, og bevissthet, ga 

funksjonen: Svaret kom ikke som tall, formler. 
 Men svaret viser derimot grunnlaget, funksjonelt, til hvordan tall, formler, oppstår! 

Kraft-teorien viser en og samme hastighet, en og samme tetthet, styrke, for alle likedanne volum. 

Dette viser kraft=motkraft, bevegelse=mot-bevegelse, energi=mot-energi, og at energi er konstant. 

Dette viser at styrke, energi er lik mot-styrke, mot-energi som likedanne utvekslinger. 

Dette viser en universell relativ romtid-feltformasjons-endring for like gjerne en kubikk-meter som 

uendeligheten. At et begrenset rom med samme funksjon gir samme utvekslings-lover.  

Ny Abs.Ing-def: ingen forskjell, ingen like, ulike, virkelighet, mulighet. 

Funksjonen er årsak til driv-kraften, som årsak til det neste, til årsak og virkning fysisk. 

Funksjonen viser også bevissthetens funksjon som det forrige og det neste. 

Romslig bevegelses-årsak og formasjoner slik vi opplever, oppstår først ved utvekslingen. 

Innenfra er først funksjonen, så vekstpotensialet, så ekspansjons-potensialet, så utveksling. 

Da først kan relasjonen, den relative romtidens årsak-virknings-endring vi kjenner til, skje. 

Denne gir forskjellen like, ulike, logikkens satser, tilpasning fysisk, bevisst sammenlikning. 

Denne skaper hastighets-løkkene som gir at tregheten=tidsforsinkelsen er proporsjonale. 

Denne gir manko- og overskudds-bevegelser i strømningene, men er balansert. 

Denne gir de fysiske lovene vi kjenner lik dens energi-formasjons-bevegelses-tetthet. 

Energiens volum-tetthets-forskjeller er lik utvekslings-tetthets-endringene. 

Dette gir interaksjons-tilpasningen mellom objekter, felt og objekter. Den gir oss selektive energi-

partikkel-formasjoner i samsvar med logikken. 

Til slutt ga den jo tall og geometriske forhold, ga de fysiske lovene våre, ut av samme funksjon. 

Det samsvarer med at Einsteins romformer tilsvarer de fysiske formlenes styrkelover. 

Romtidformene er lik de fysiske beregningene av styrke, feltlover, retninger. 

Syntese: De fysiske formler, beregninger, transformasjon, ansettes i Differensial-felt-kraften. 

Den eneste teorien som har definert energien/energia, drivkraften, styrken, logisk. 

Den viser de samme akselerasjoner og retardasjoner som Einsteins, og våre, fysiske lover. 

Den viser i samme felt, ohms lov, akselerasjonslovene, elektromagnetiske feltlover, effekt-lovene. 

Også felt-vekslinger i samme balanseplan, sterk kjernekraft, kvarker, at vi derfor kan benytte 

singulær relativitet, untatt for delings-prosessen da denne gir hastighetsløkker av gaussisk type 

inne i et likevekts-felt. Dette utveksleR med gravitasjonsrommet, og tilbake til balanse-senteret. 

Denne drivkraft-funksjonen er den som manglet for retninger, baner, krumninger, balansen til rom-

energier i alle kjente teorier ellers. 

Bevisstheten er en energisk felt-funksjon som fungerer holografisk i ressonans, og grunn-

funksjonen og bevissthets-prosessen er Sammenligning-funksjons-prosesser. Forkortet, uansett hvilke 

egenskaper: Bevisstheten er en sammenlignings-funksjon. For oversikt og orientering, grad likhet. 

Gjelder for de tidligere bøkenes fysikk-relaterte prosesser og formler. Ett Råd! Ta ofte en titt på figurer 

og lister der. Det er få av dem, men de er informasjons-rike! Min oppgave med denne boken er å vise 

hvor logisk mulig en bevissthets-teori er ut fra samme, «totale forskjell», en slik differensierende 

differnsialfunksjon, slik som Forandringskraften i versjon Differensialkraften gir som mulighet.  

Både matematisk-geometrisk proporsjonalt, og logisk sammenlignbart forklarer Differensial-kraftens 

grunnfunksjon, styrkens årsak, tettheten, endrings-funksjonen av disse, balansen i kreftene, tregheten, tids-

forsinkelsen, masse-tap og masse-økning og felt-til-pasningen i rommet rundt massene, effekten, ohms lov i 

samme prosess og samme skjema. Denne forklarer også hva den fysiske tiden er i denne sammenhengen.  

Oppdagelsesveien er ukjent for all tidligere forsknings-historie. Logisk deduksjon, verifisert av de 

fysiske tilstander vi kjenner. Den fysiske virknings-effektens virkemåter, lover: årsak til kropps-funksjoner! 

Den fysiske siden av verden, romtid-formenes egenskaper, har betydelig meget å si for det vi 

kaller kropp, legeme, vår fysikk, opplevelses-reaksjon på fysisk verden, ved at mat lever av mineraler 

og organisk i jord, bergarter, slik at planter, dyr, vokser, blir mat, og at vi lever i denne verden, og som 

en behovs-balanse, kvalitativ verdi i forhold til og med det fysiske. At bevisstheten finner også omsorg 

gjennom fysisk aktivitet og kjærlighet, andre følelser, gjennom bestemte forhold til andre fysiske kropper, 

legemer, en romslig fysisk aktivitets-natur. Bevissthetens andre funksjoner blir behandlet nøye. 
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Før videre lesning: Ett varsel til bevissthets-forskere, og 

egenskaper vi kan lokalisere ved bevisstheten. 
 

 Dersom jeg, forfatter av dette skrift, dør, så ønsker jeg straks at noen overtar arbeidet med å vise at de 

fysiske tilstander som logiske forbindelser som selektive partikler som er beskrevet i Differensial-kraften 1 

Kamos 2 Forandringskraften, at dette skal settes inn i den kvante-beregning, kvantefysikk, kvante-

elektrodynamikk, og partikkel-forskning her som er relevant for de biologiske prosesser og for dannelse av 

organiske forbindelser, eller rett og slett hvordan alle grunnstoffene interaktivt fungerer som respons-

funksjoner for organiske og uorganiske forbindelser. Vektlegg de selektive funksjoner. 

For å underbygge nødvendigheten av dette kan jeg henvise til sed-celle-halen og flagellers bevegelses-

prosedyrer slik som proton-proton-reaksjonen, positive hydrogen-ioner som vandrer inn mot kjernen via 

halens lengde der høyere negativ spenning fins, og slik får halen til å rotere, turbulens, og at elementær-

partikkelen slik fungerer som en biologisk viktig drivende prosess, og kanskje en av de viktigste.  

Elektroner gjør tilsvarende arbeid som energi-vekslinger. Ionene er ellers ett hovedelement i drifts-

systemene våre, og i naturens uorganiske kombinasjoner av de samme stoffer som i biologisk-organiske 

stoffer. Ett eksempel er HCN, blåsyre, som selv-reagerer og danner flere organiske stoffer, blant annet 2 av 

de 4 arvestoffene samt at den ene av disse kan veksles ut til den tredje, og at nesten alle fire arvestoffene 

dannes fra dette: Funn fra NASA i en meteorittkjerne, testes ut av forsknings-sentre verden over. 

 Jeg ønsker derfor at det utledes så mange varianter som mulig av de dannelsesprosesser fra uorganiske 

stoffer via selvreaksjoner og via vulkaner, lava, saltvann, metan-holdige gasser og atmosfærer, og i vann og 

luft, og at vi derfor ser hvilke mengder organisk stoff naturen produserer selv utenom den prosessen planter, 

sopp, bakterier og virus, samt dyr produserer, omdanner, selv fotosyntetisk og i stoffskifte. 

 Videre om celler og celleorgan-funksjoner, og miljø, hvordan alle de indre prosesser foregår her med 

tanke på stoffskifte og fotosyntese, med mer, hydrolyse osv., og hvorpå systemer og gener i arvestoffene og i 

RNA-kombinasjons-systemer bygger opp og omformer DNA ut fra miljø-signaler, energi, og ut fra drift i 

kjemisk forbindelse og arvestoff, slik gir selektive endringer som kan harmonere med evolusjons-virkningene.  

For eksempel at adenin-tri-fosfat kan opptre som både astabil, monostabil, bi-stabil og smith-lignende 

trigger, ved veksel-virkninger med andre proteiner, fett og sukker, men ut fra en selektiv logisk funksjon der 

logikken representeres ved rudimentære sfæriske felt-styrke-forskjeller og derfor har stor tilpasningsflate, 

tilpasningsvolum, og som stemmer med de kjemiske bindings- og splitte-verdier og radio-strålenes energi.  

Videre de logisk grunner for omdannelser og preparering over tid av celler med gyldig logisk årsak for 

inntak og utførsel av mat, drikke, energi, som en prosess som bygger og endrer og skaper videre vekst for 

utvidelse av sanse- og organ-systemer relevant til mengden celler og arbeidsoppgaver. Her regnes hele cellen, 

sanser, smak, lys, temperatur, trykk og vekt, som deler av behovssystemet, og dette er igjen et balanse-trykk-

system for masse, og elektro-magnetiske systemer.  

 Herfra vil signal-systemer ellers med spesiell vektlegging av nervesystemet som også anses som sanse-

behovs-trykk-utløpere for balanse-tilpasning, at dette beskrives i sine kombinatoriske detaljer for som så kan 

vises i ideografiske logiske modeller som samstemmer med aktive nervesentra og behovs-sanser i 

bevisstheten, og hvilke krav vi skal sette til den interaktive samstemnings-sanse-behovs-funksjonen som 

samkjøres i bevisstheten.  

Utgangspunktet er at romtrykket er så høyt at partikler holdes på plass, at det er rommet som er tettest, 

mulig 10 opphøyd i 50 ganger mer enn partikkel-feltet, og at bevisstheten ligger som et lignende negativ 

mellom romkraften og de selektive partikkel-felt, og utgjør en vekslevirkende ekko-lignende feltbane mellom 

partikkel-energi-feltet og rom-kraften.  

Romkraften kan selvsagt gjennomsyre elektronskallene, men her tenkes det først og fremst på hvordan 

alle de forskjellige signal-leverandørene skal kunne samkjøres som følelser og bevissthet samtidig: Hvordan 

dette parallelle sammenlignings-utvekslende romtid-fungerende bevissthets-bildet dannes. Det oppstår 

mellom partikler blandingsfelt som ikke umiddelbart følger en av de fysiske lovene alene, men blandinger 

som har økende og synkende akselerasjons-styrke, men er balansert som alt annet. 

 Her skal vekselvirkningene tas opp slik som kirurgien, hjerneforskningen med mer ellers har av data 

for å få bekreftet den nære virkningen av informasjons-samkjøring og holografisk resonans.  Den videre 

virkning må her analyseres inn og ut og testes mot reaksjoner i nervesystemet og annet. 
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Hvorfor er det viktig med innspill av alt dette materielle, materien, grunnstoffene og fysisk 

energi? Jo fordi det kort og greit er bygge-elementer i alle livskropper, og utgjør legemet, kroppen, i den 

forstand at for oss kjente stoffer er hva den fysiske delen av oss er satt sammen av.  

Men som kjemiske og biologiske prosesser kan vi altså vise til at slikt i de fleste tilfeller er selv-reaktivt 

ved enkle og stadig mer kompliserte virkninger dette logisk bygger opp av enzymisk-lignende funksjoner, og 

som hovedfunksjonene som sukker, fett og proteins-prosesser. Enkle fysiske virknings-koblinger som gir store 

kompliserte sam-virkninger. Viktig grunn der smerter/skader har vår kropp som kilde-virkning; Moral. 

Ett eksempel er når lava og saltvann møtes, ett annet eksempel i blandinger der methan, ammoniakk, 

karbondioksyd, svovel-damp i atmosfære utsatt for lyn gir. Det er tilstede spor av andre grunnstoffer og vann. 

Lava i saltvann ga reproduktivt DNA. Det samme i gass-blandingen der kunstige lyn ga reproduktivt DNA. 

Siden disse oppdagelser fra 1960-årene, ved siden av oppdagelsen av DNA-stoffene og deres 

spiralbygning i 1951, og videre avsløringen av den genetiske koden i 1960, Nobelpris 1963, har utviklingen 

av de videre celle-prosesser blitt avdekket i forhold til DNA-et, og da ribosomer og RNA sitt viktige spill for 

å bygge proteiene i kroppene, og hvordan stoffskifte vårt i mitokondriene fungerer. At vi senere har oppdaget 

at mitokondriene er likt genetisk med Cyan-bakterien, Purpur-bakterien, betyr at høyere livsformer har dannet 

en symbiose med denne både i flercellede planter og flercellede dyr. Videre er plantenes fotosyntese avdekket.  

Det utrolige er at begge systemene, både stoffskifte og fotosyntesen var kjent og økologisk kretsløp 

foreslått allerede tidlig på 1800-tallet. Dette ga Darwin og Marx fordelaktige opplysninger om økologi og 

utvikling. 

Vis også til at moralsk holdbarhet er alle organers samkjørte følelsesregister, at nerver følelser og 

bevissthetskurver viser likt samme skala som muskelbevegelser samme vei påvirker, som sanser og behov 

gjør, som sinnsstemninger og bevissthetens virkning.  

I denne forbindelse er holdbarhetens beskrivelse, vern om alle kroppsvæsker og organer og mot gifter, 

lek eller alvor som har til hensikt og skade noe av dette, og konsekvensene som de gir som faktiske 

opplysninger og at holdbarhet fornuftsmessig og kroppslig er direkte knyttet til bevisst livs-kvalitet, og hva 

moralske regler er godt for, men nå med forklaringen.  

Alle balanser for holdbarhets-funksjonene våre er også typisk det «moralske», guldig alt fra ubevisste 

funksjoner. Dette vil prege at det er konstruktiv sammenbinding av individ og samfunn, og at de som er 

konstruktivt innstilt tar over som samfunns-konstruktører, hvor friheten slippes ut som inspirasjons-kilde, 

motivasjon.  

Det er selve bevissthets-prossesens konstruksjon, virkemåte, fremkallelses-effekten lignende et 

holografisk 4-dimensjonalt funksjonelt orienterings- og oversikts-bilde med årsak-virknings-rekkefølge-grad, 

eller sammenstillings-grad, som opptar de fleste, men også at bevissthetens oppfattelse av husk, følelser, 

sinnstemninger og behovene våre primært, og angst/smerte-trygghet/lyst er reaksjon-aksjons-virkende, alt 

som styrkegrader slik bevisstheten oppfatter det; årsak til viljens grader også.  

Hvordan da denne identifiserer seg selv gjennom husk-opplevelser, hendelser, intuisjons-effekter, og 

behovs-grader for hver av disse egenskapene under ett, eller i øyeblikket. Jeg er sulten. Kan få oss til å glemme 

alt om hva vi ellers er. Er vi sultne nok betyr ikke akkurat hvem vi er så mye lenger, og vi kan oppleve det 

samme i stor lyst og smerte. 

Varsling SLUTT! 

 

 

All videre innføring har til hensikt å forberede deg på hva du har i vente, og at du med 

innføringene blir kjent med det som eventuelt er nytt for deg, eller den forklarings-stilen jeg benytter 

meg av, og en større forståelse for hva jeg legger i bruken av ordene, som ikke alltid er helt likt med det 

vanlige som de fleste legger i disse ordene.  

Det kunne like godt vært greit å lese definisjoner lenger bak i boka, samt de mange småstykkene 

som handler om de forskjellige egenskapene vi har, og mange ganske like artikler om samme tema, men 

med andre former for informasjon om disse, slik at den og de hovedteorier jeg legger frem som 

påstantm hypotese og teori for bevisstheten tidlig i boka blir mer klart for deg som leser dette. 

På forhånd lykke til med alt! 
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Nødvendig informasjon til leseren. 
 

Denne boken har, og er en utvidelse av sammendrag fra boken Kamos – Forandringskraften The 

Changing Force , og Boken Differensialkraften The ∂ƒ-Force, eller også Kamos – Differensialkraften The ∂ƒ-

force, ∂-force. Sammendraget gjelder kun de viktigste grunn-funksjonene for bevisste og fysiske funksjoner. 

Det er en utvidelse av en kraft-motkraft-modell som viser en grunnfunksjon som kan kalles en 

kontinuitets-differensial-funksjons-kraft som er en absolutt ekspansjonskraft lik overalt, og som utveksler. 

Mange vil gjerne sammenligne en slik kraft med stoff, masse, substans, materie, da en absolutt kraft er tvunget 

til å være like tett, sterk, hard, fast som det lignende tenkte materie-biter er. Forskjellen er at med like sterkt 

potensiale for utvekslings-kraft, der spenning, motstand, strøm er likt ohms lov, virker kraften flytende. I 

begge tilfeller som kraft eller materie-biter er det tettheten som avgjør letthet eller mykhets-egenskapene. 

Det spesielle med en slik oppførsel av likevektig og utvekslende kraft-motkraft overalt er at den må 

danne lokale utvekslinger, det vil si stort sett overalt, og slik at disse utvekslinger ikke opptrer oppå hverandre 

selv om de kan inngå i hverandres utvekslinger. Slike utvekslinger som skiller seg ut fra det absolutte 

kraftpotensialet som alt er ferdigbalansert, en kraft som normalt ikke ville ha noe som skiller seg ut, men som 

grunnet utvekslings-funksjonen danner preferanser som modell for både fysiske og bevisste utvekslings-

formasjoner, eller hva vi kan kalle fysiske og bevisste preferanse-formasjoner. Henvist til i bøkene over. 

Begrep som materie og ånd, blir satt tilstrekkelig til side, til fordel for det vi kan kalle funksjons-

oppførsel, som tilpasnings-tilstander og sammenlignings-tilstander som kan benyttes om hverandre i denne 

bok-sammenhengen. Hvor godt sterkere og svakere preferanser fungerer sammen eller ikke. Boken om 

bevisstheten handler her slett ikke først og fremst om Psykologi, hjernekirurgi, ren biologi, og psykologi, 

nevrologi, psykiatri og omsorgs-ekspertise fra den høyere erfaring, eller naturlige gode hjelpere som effektivt 

av praktiske grunner, følelser, ut fra tro, vitenskap, praktisk erfaring, er i stand til å behandle pasienter, klienter, 

syke, friske, på en slik måte at de kommer til hektene igjen, og har det bra i sin tilstand. Takk til dere! 

Boken handler heller ikke om spesielle diagnoser, selv om alt i verden kan gi oss en eller annen fobi, 

angst mot saksforhold av alle typer. Allikevel vil boka fra grunnen av vise forskjellige tanke-modeller opp 

gjennom tidene, eller som finnes spredd rundt om de ulike emner, og samling av forskjellige teorier under en 

slags felles fane av forestillinger om bevissthet, det psykiske, kropp-sanser, kropps-behov, vel og merke også 

knyttet til den praktiske hverdag og natur-miljøet som har dette vi dekker behovene våre med, stort sett. 

Tenk slik når du leser boken: Livet ditt nå i verden, er hvor moral, holdbarhet er gyldig. Ikke senere! 

Fra de forrige bøkene er det temaet bevissthet og bevisstheten, bevissthets-funksjonene, bevissthets-

prosesser, som det er snakk om skal tas opp her og nå. Det er muligens ikke nødvendig å lese de foregående 

bøkene, da forkortede basis-funksjoner fra disse bøker gjentas i denne boken.  

Min erfaring, alt som er hørt og sett, tenkt om dette, og egne tanker og følelser, er en bred informasjons-

mengde. Det betyr at i mange temaer er det andres personlig- eller gruppe-tilhørende tros-systemer, eller 

meninger som har kommet til utrykk fra verden rundt meg, slik at en mengde tanker i starten av artikler er 

sterkt preget av systematiske eller blandende tanker andre har om dette, og hva jeg kommenterer til slike 

innspill fra andre. I andre artikler kommer andres, og andre eksempler mer frem på slutten av artikkelen. 

Jeg har prøvd å samle spredd informasjon rundt det jeg mener er de viktigste funksjoner i det jeg har 

fra annet hold enn det jeg har tenkt selv, men allikevel fortsatt å granske hva dette står i forbindelse med, på 

samme måten som jeg har stilt mange spørsmål videre til det som jeg har kommet på selv. Hva av dette som 

har likhet med andres oppfatninger, eller som nye tanke-områder for bevissthets-funksjoner. 

Da jeg ofte ser over saker jeg hører selv, så skiller jeg ikke så lett mellom alt stoff fra andre eller hva 

jeg oppdager selv fra ungdommen, og opp gjennom tidene. Jeg tvinges derfor til å gjenta mange sider av en 

og samme sak, forskjellige oppfatninger om det samme, både fordi jeg har reaksjoner på hva tro, viten og 

erfaring ser ut som, virker som, og slik etter-kontroll og forskning jeg har ut-tenkt selv.  

Den som leser må ikke tro at jeg er av samme oppfatning som i et enkelt eksempel som blir lest. Det 

er heller slik at jeg dytter frem kjente og ukjente temaer for å behandle disse mens jeg skriver og undersøker 

sakene i pausene mellom setninger eller artikler. Hele tiden foregår det en utvidelse av leserens perspektiv. 

Det er dette perspektivet av oversikter, enten du er enig eller ikke, som er et av målene du trenger å nå frem 

til for å fatte hva jeg gjør mot slutten av de ulike temaer. Målet for deg og meg er: Å sammenknytte 

informasjoner, kombinasjoner som kan gi en virknings-modell av tilstandene bevissts-funksjonene har. 

Mål: Se sammenhengen. Bevisstheten er en sammenlignings-funksjonell prosess/kraft. 
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A Leseren må tenke seg alt fra at det den leser er vås, morsomt, likegyldig, ikke så nøye, stort sett bare 

får en mengde informasjoner og variasjoner som kan gi et inntrykk av sammenheng, kanskje lignelser, ulike 

måter av oppfatninger rundt spesielle temaer. Det vanlige med slik skumlesing er at man merker om visse 

temaer treffer inn på noe man har lurt på selv, eller har tenkt selv. Dette kan inspirere til flere tanker om det 

samme. Også til å lese deler som man ikke helt forstod godt, eller så poeng i, litt mer nøye neste gang. En slik 

måte å lese på liker jeg litt selv. Denne lesemåten krever ikke så mye av hva som er sant, uriktig, vane-

oppfatninger som viser seg feil eller riktig over tid som folk har, eller hva som er eksperters nye funn som kan 

dokumenteres godt, og som kan endre vårt syn på bevissthets-berørte tilfeller, egenskaper som bevisstheten 

kan se ut til å ha, eller hva bevisstheten klarer å oppfatte. 

B Leseren bør muligens lese gjennom definisjoner, artikler som handler om det samme lenger bak i denne 

boka. Dette kan virke betenkelig for vår alminnelige oppfatning, og kanskje slik gjennom mer kritisk 

tankegang vise utfordringer, hvor man er mer enig, eller mindre enig, med forskjellig innhold i et tema. Slik 

som tema om behov, om sanser, om vilje, om sammenlignings-evner, om respons mellom fysiske og bevisste 

reaksjoner som vi oppfatter som følelser, eller stemninger. Dette kan klargjøre visse dybde-prinsipper for 

begrep og funksjoner vi har.  

C Det er ytterst viktig at du tenker på bevisstheten som en sammenlignings-funksjon. Og at den har en 

slags styrke, energi, en slags drifts-funksjon som faktisk kan forstås som en funksjonell sammenheng, uten at 

du tenker så mye på om dette er abstrakt eller konkret, at Ånd og materie ikke er det viktigste, men en 

funksjons-prosess. Det som virker forskjellig ved følelser fra det at vi behandler logiske og fornuftige 

teoretiske og praktiske plasseringer og slutninger av saks-innhold. 

D Sanser og behov må konsekvent anses som virkninger, og at det ikke bare er form og oppførsel, 

egenskaper som er mer logiske, som vi oppfatter av miljøet eller kroppens fysikk, fysiske reaksjoner. Men at 

sanser og behov også er med en viss styrke, intensitet slik som nerver, for sterkt lys, varme, kulde, sterke 

lyder, og når vi trenger å merke noe som kan være farlig, at vi må kunne merke de svakeste styrkesignaler vi 

kan. Når sammenhengen mellom de forskjellige virkninger tas i bruk kan vi oppfatte en større retnings-

sammenheng av både gode og vonde muligheter enn når vi ikke binder signaler sammen, og slik sett så øker 

sammenligninger vår intuisjon, logisk sammenligning, om informasjons-retninger, oversikt, orientering.  

Om bevisstheten også sammenlignes med et slags romslig styrke-felt, styrke-senter, eller et slags kraft-

felt for inntrykk, informasjon, samlested for informasjon om kropp, om maskin-utstyr, om hvordan dyr eller 

planter klarer seg, altså nærings-grunnlag, og inntak i kropp, en slags energi, så kan vi sammenligne deler av 

fysiske energivirkninger med bevisste energivirkninger. Om vi har god næring, god trening, så kan vi også 

ofte få motivasjon til å klare større utfordringer. Erfaring med motivasjon og gjennomførings-energi, styrke, 

så kan vi lettere hente frem motivasjoner bevisst, eller fra det vi husker, og få til noe mer effektivt. Det er 

svært lite som taler for at bevisstheten ikke er en med-aktiv og delaktig funksjons-prosess, og faktisk har en 

egen autentisk virkning, tross hvor meget de fleste tror den er et film-lerret, og at alt kommer kun utenfra. 

E Dersom du ikke har faglig kunnskap om noen av temaene, tro, viten, erfaring, så vil du allikevel 

merke at signaler fra verden og fra husk virker inn som styrke på bevisstheten, og likedan når du tenker, føler 

og at det kan virke anstrengende til tider, eller føles veldig lettvint. Spesielle sammenligninger, hendelser som 

oppfattes bevisst kan merkes som et sterkt utløsende signal ut til fysiske reaksjoner. I bevisstheten føles dette 

som en mindre eller større eksplosiv eller et øyeblikkelig støt. Kan oppfattes som smerte, lyst, selv om vi enda 

ikke er fysisk eller teoretisk berørt av selve hendelsen, selve opplevelsen. Vår husk, erfaring er ofte en slik 

utløsende medvirkende faktor for angst og lyst bevisstgjort. Vi kan se en gjenstand velte mot et menneske. 

Det å leve seg inn i romslige eller skjematiske oppsett av tanker, rekkefølger, og lignende med fysiske 

aktiviteter, kan virke som gode funksjons-modeller. Videre må all informasjon i boka tas som eksperimentell 

utvikling av tankesettet. Kunsten å ta det man leser med en klype salt fordi teksten henvender seg til et annet 

livssyn enn ditt eget i mange partier, men allikevel oppdage hvilken funksjon som står i fokus her, er viktig å 

forsøke å få med seg. En som ikke er kjent med stoffet fra før, kan faktisk like gjerne bli ekspert på temaet. 

En hemmelighet. Enkelte øvelser læres selv om du kjeder deg, eller ikke forstår avsnittets innhold. 

Mange opplever at en forståelse våkner opp mens man leser. Det spiller ingen rolle om du anser at du mates 

med en falsk historie eller den rene og kjære sannheten. Men på ett tidspunkt burde du lese teksten og anse 

funksjonene som rent alvor, selv om du ikke vet hvor i livssyns-rikets tro og viten du skal plassere stoffet.  

Leser du, vil du tross motforestillinger, motivasjon, sikkert merke at bevisstheten din øker om denne 

egenskapen du er så avhengig av. Bevisstheten er en behovs-funksjon, sansevirkning og sammenlignings-

funksjon for alle egenskapene. Spesielt til oversikt, orientering.   Roger Bergersen 



 

 

19 

Kapitel 1 Bevisstheten 

 

Kamos 3 - Bevisstheten 

Forandringskraften 3 Differensial-kraften 2 

Dette er korte deler fra BOK 1. Første halvdel av stoffet! 

Bevisstheten 

Bevissthets-funksjonen 
 

 Denne utledningen tar først og fremst sikte på å se bevisstheten lokalisert i romtiden, eller i den rom-

tid-stoff-verdenen vi her jordisk lever i, og som forbindes til respons-systemer som bevegelses-energi-felt 

knyttet til fysikken og kjemiens natur-filosofiske og natur-vitenskapelige forbindelse vi har som organiske, 

biologiske, fysiske individer, med de interaktive og kontinuerlige forbindelser vi her ser det fysiske og bevisste 

som kommunikasjons-systemer innenfor. 

Dette innebærer selvsagt da partikkel-verdenen, og uorganiske stoffer, kvantefysikk og relativitets-

teori, da vi som sanseobjekter er underlagt denne stofflige treghets-lov, foruten den ganske raskere avgjørende 

bevisste oversikts-orientering som bevisstheten som en sammen-lignings-funksjon har og er i forhold til den 

tregheten til de masser vi daglig forholder oss til. En stein beveger seg ikke så mye over tid, mens bevisstheten 

lokaliserer via behovsfølere, sanser, og sammenlignings-systemer bevisst, raskere, slik at vi rekker å foreta 

valg ovenfor ganske mye av naturen rundt oss.  

Vi klarer sjeldent å sloss med gravitasjonen og lyset, men vi kan lagre akrobatikk rundt tyngdepunktet 

vårt. Eller regulere lysforhold, eksperimneter. Med raskere bevisst sammenligning, så kan det hende at 

bevisstheten trenger en mindre kortere romtid-størrelse, som betyr at det fysisk er kortere avstand i bevisst-

felt-områdene. Mange vil bestemt mene at bevisstheten er uendelig rask. I så fall ville vi hatt alle svar straks, 

og vi viser en, unnskyld, voldsom bevisst treghet, med unntak i eksepsjonelt ekstreme tilfeller av kunststykker, 

prestasjoner, ofte innenfor en enkelt egenskap, idrett, matematiske tester, og ubegripelig styringskontroll over 

kroppen. 

Om bevissthets-refleksjonen er raskere enn omstendighetene vi skal lokalisere og ta stilling til, 

bearbeide, gjøre valg med, også egne kroppsbevegelser, så kan også bevisstheten handle raskere. Informasjon 

i bevisstheten gjelder ikke bare valgene våre før vi gjør det eller blir bevisst det selv, brått. Men også alle 

andre behov og følelsesvalg inntrykk, som gjør det nødvendig svært ofte å se for seg noe en liten stund da de 

andre sammenligningene kan varsle fare eller nye løsninger i samband med det vi skal velge eller gjøre. Altså 

varsel-lamper for den enkle avgjørelsen.  

Når noe foregår for fort og i for store mengder rekker ikke bevisstheten å sammenligne forholdene. 

Men bevisstheten eller nervesystemene merker uhyre små detaljer i vorldsomt store mengder som vi ikke 

behandler så bevisst. Her kan jeg enkelt henvise til krøll på hjernen, for hva vi kan merke i sidesynet vårt, i 

korte skarpsyns-felt, og merke på lyder, eller bli ledet av en samtales innhold. Om hvordan manipulasjon er 

mulig uten at folk merker dette selv. 
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Bevissthets-begrepet. 
 

Når ble vi oppmerksomme på denne? Vi benyttet neppe begrepet bevissthet i steinalderen. Den virker 

til å være tilstede og langt eldre enn tiden for Edens hage der Eva og Adam, av en eplebit, ble bevisste seg 

selv, synden, og nakenheten. Derimot tyder alt på at oppmerksomhet og oppfattelsen vår ble regnet som 

bevissthet inntil mellom 500 og 300 før tidsregninga år 0 i vesten. Før dette var begrep om klokskap, visdom, 

hva vi visste, viktig, og hva vi kunne utrette og oppfatte likt med dette, slik som lærdom og smarthet for både 

det gode og det onde vi stod ovenfor eller kunne utøve selv. I tiden 3000 til rundt 500, ser det ut til at å vite 

noe er den viktigste kilden til bevissthet. At å «veda» betyr viten, slik som veda-skriftene fra 1500 fkr, men 

som religion fra rundt 2000 fkr, så har å vite og viten også hvert brukt som norrønt i Voluspå, veda, veta, og 

tydeligvis med omforminger til store deler av den gamle verdens tros-livs-syns-systemer. 

At Sumer, Egypt, Gresk og akkhadisk har hatt mye likt som dette, også romerne, er utvilsomt. Å vite 

noe og det å være viss, sikker på noe, og mengden som en vet, og kunne benytte, visdom og klokskap, altså i 

en viss grad forutseelsen. Fordi i tiden tidligere enn 5-6000 år siden, ser det ut til å vite, handler om å se 

sammenhenger. Å se, å merke, tyde det vi merker, å tyde det vi ser, og å kjenne til forholdene rundt oss og 

gangen i dette, erfaringer med folks lynne og humør, dyrenes humør, værets humør, og kjenne til årets gange, 

årstider og regntider, jakttider, fisketider, sanketider, bosteds-tider, vandringstider. Ikke minst å finne på noe 

som gjør hverdagen gledelig slik som å lage noe som en kunne få bruk for, oppfinnsomhet, å kunne se, og 

kunne lage, ansett som det å skape noe. Om vi kunne lage noe, så kunne gudene omforme verden, og de gjprde 

sikkert det.  

Men hvor kom alt fra? Her ser det ut som at vi først i historik tid, som en kjenneskap vi har fått fra 

fortiden, har skjøvet denne tilbake til 3500 før vestlig tidsregning. Da blir det ofte forkortetde utgaver, med 

unntak av forskjellige serier som er tegnet på hulemalerier som er så gamle at vår eldre generasjon nekter å 

tro det. Men i den historiske tiden er vi vel kjent med at en skapergud alene er noe som egyptere mente rundt 

1320 før tidsregninga, og som de første aleksandriske overleveringer av det gamle testamentet cirka 290-280 

før vår tidsregning, har fortellinger om da Moses dro fra Egypt, og fortellingen da sier at det finnes bare en 

gud alene, jødenes gud. Den har også summererne, da Abraham dro fra Ur mot Kanaans land rundt 2000-

årskifte før vestlig tidsregning. Han nedstammet fra Noah som overlevde syndefloden. Indiere har i gamle 

skrifter kjennskap han som overlevde syndefloden, og til han, Abraham, som var villig til å ofre sin sønn på 

alteret til Gud for å vise sin lydighet ovenfor han.  

Alt ble regnet som evnen til å se for seg noe, ved å høre lyder, se med øynene, se med hud, lukt og 

smak, å merke når evnen til å se ble forstyrret eller svekket, slik som sykdom, tretthet, mareritt, å se i 

drømmene at den vi merket noe farlig med, kunne også gjøre noe slikt farlig. Hvor trolig? Magefølelse? Så 

drømmer. Seerene og forutseerne, de som kunne tolke, lese omgivelser, som at vær, dyr, mennesker, tider, 

endringer, snakket til dem, er vel grunnlaget som ligger skjult i dette som vi ofte kaller spådom. De første 

sjamaner og astrologer kunne være ganske perfeksjonistiske her med årstider, og å tolke sinnsstemningene, 

behovene, og å se for seg løsninger. Etterhvert har dette blitt litt for detaljert til at det ligger innenfor en klar 

sansynnerlighet for enhver sak. Tidligere enn dette var det å finne på, å vite, langt mer utenfor det å se, mere 

visjon, slik som i drømmeverdenen, at man kunne ikke noe for det, en får bilder, en drømmer det som skal 

skje i våken tilstand, men som en del av helheten. En lever fullt og helt som del av alt som skjer. Spontant. 

 

Hvordan merker vi så denne bevisstheten? 
 

 Hvordan merker vi så denne bevisstheten, som vi ser noe i, med lukkede og åpne øyne, at vi tenker oss 

noe. At vi kan se for oss det neste og meste, selv med bind for øynene. At vi kjenner at vi vet noe, aner noe, 

kan noe, gjør noe, merker fysiske saker og stemninger rundt oss på ganske få signaler. At vi husker noe, som 

også ble sett på som å se, vite. Vel. Bevisstheten får en slags oversikt eller orientering i den gra den får 

informasjon fra det vi tenker på, husker elelr fra miljøet rundt oss, eller fra våre egne behov, som at vi er tørste. 

Vi finner ut at det vi ser for oss med lukkede øyne, minner ganske mye om det vi pleier å se når vi har åpne 

øyne. Om en av vennene nevnes, og vi spør om du husker han, så sier vi ja, ser for oss han, for så åpne øynene 

og det virker svært så likt gjenkjennede når vi ser vedkommende. 



 

 

21 

Vi husker noe. Om vi aldri har sett en mus, og får se denne, så vil vi oftest huske denne godt til siden 

fordi den beveger seg, og vi vet ikke om det er farlig eller tryg med den, og mange barn synes det faktisk er 

søtt, koselig. Også i steinalderen må vi tro at mange oppfattet det slik. Farlig eller koselig. Erfaringer har vist 

at lopper og lus, skabb og flott, kan være en av flere sykdommer og plagsomme dyr, virus kan følge med.  

Derfor har de tidlig blitt tatt av dage eller jagd. Poenget med husken er at vi senere kjenner en sak 

igjen, gjenkjennelse, gjennom hørsel og bevissthet, selv om også at en som har tuslet over beinet eller kroppen 

når vi hviler også slik blir gjenkjent av de som har opplevd dette. Det eneste husken er god for er 

sammenligningen, gjenkjennelsen. Ellers er det ingen bruk for den «at all». Vi husker ved at vi får frem en 

lignende figur når vi er våkne og snakker om det, eller peker mot der musen bor. Vi kan også våkne å se etter 

om musen er noen steder, enten den er ønsket eller ikke. Ett av forholdene med bevisstheten er altså: Hvordan 

kan vi huske noe, ha et minne, få frem slike bilder, forestillinger. 

Og videre: At slike spontane ny-opplevelser oppfattes ofte som ideer, også at vi lærer noe, husker noe, 

som det vi kaller tanker. Platon la frem dette som tanke-former, også kalt ide-former, ikke så ulikt at vi lager 

gjenstander ut fra slikt. Oppfinnsomhet, nye ord, nye tanker er en slags oppdagelse, og dukker bare opp uten 

at de virker som de var i minne fra før av, akkurat som læring av språk og gjøremål.  

Slik sett har Platon den innstillingen til tanker som betyr å komme på noe. I det vi snakker videre, 

husker noe, eller kommer på noe nytt. Som ukjent årsak må det tilleges den ukjente virkningen som hans tid 

anså som skapt, lagd av gudene, og at bevisstheten slik sett ikke kunne virket uten at noe kom inn i den, altså 

ide-formene, og som ingen den gang kunne forstå hvor kom fra, eller hvilken dyp funksjon dette var.  

Men Palton mente det var former, og årsaken måtte være Gud som var urform for alle fysiske og 

bevisste former, tanke-former. Forskjellen i former var stort sett om de var helt perfekte former lik de Gud 

sendte, eller at de var mangelfulle. Som også både fysiske arter og planter, og som bevisstheten kunne være, 

mangelfull. Og målet var å få de perfekte formene på plass. Så Aristoteles hadde nok rett i at utgangspunktet 

til Platons ideer, var opprinnelige faste, evige og uforandelrige former som Platon er inne på selv. 

 I senere tid har både visjoner og forestillinger hatt samme rolle. Tanker og visjoner og forestillinger 

har det til felles, at noe kommer til syne, nemlig, men fellesbetegnelsen som vi ser her, forteller ingen ting om 

funksjonen eller hvorfor de skiftes ut eller hvordan de kan fremstilles som bevisste tanker, forestillinger, ideer 

eller visjoner. Disse begrepene er stot sett en form for hjelpebegrep for en funksjon som ikke er forstått. 

Nemlig den bevisste funksjonens egenskaper, og vår identifikasjon vi har med opplevelsen av dette, at jeg ser 

og føler, og hvordan er det mulig. Vi har mange begrep, navn, på samme sak. Bare tenk på alle de forskjellige 

måtene vi kan bevege oss på, men alle er bare ulike retninger eller form-veier, ulike hastigheter, på bevegelser. 

Bevegelse er i grunnen det samme. Hammeren kan brukes på både god og ond måte, men vi ser gjerne etter 

en annen synder enn bevegelsen, etter det som forårsaket den. Ulykke eller overlagt? 

 Vi kan si at våre begrep har hatt en lengre historie med og om alt som finnes om slikt, ikke minst 

gjennom hva som er årsak, substans, kvantitativ, kvalitativt, altså tellende eller følende, om bare rødt finnes 

alene, eller noe får frem egenskapen rød, hva som skla regnes til materie, og hva som skal regens til 

bevissthetens verden som vilje og ånd, eller Demokrits sjeleatomer og fysiske atomer. At bevisstheten lagde 

en mini-kopi av det vi så som sjeleatomer.  

 Senere kommer Aquinas med mange gode utsagn om sansene våres og primære behov, at vi merket 

pasjoner, smerte, lyst, stort sett for at det hjalp oss til å overleve. Pasjoner, eller også affekter, smak og behag, 

smerte og lyst, ble slik til en sak som Spinoza også tok opp. Senere er det Locke, Burke og Smith som tar opp 

dette, og så Kant. Det vi snakker om her er vår følelsesmessige reaksjon på behov og sanser, og gjøremål.  

Vi snakker om det estetiske. Det estetiske er hvor god eller vondt vi synes det gode er og hvor godt 

eller vondt vi synes det onde er, altså vårt forhold til vondt og godt, fordi det gjør vondt eller godt for oss. Og 

dette igjen varierer fra øyeblikk til øyeblikk, og fra dag til dag ut fra behov, sinnsstemninger, og gjerne 

forventninger, vaner. Det kan ligne at vi ser en konkurranse og vi jubler for at i den svingen ledet den vi heier 

på, for straks i neste sving bli forbigått av motstanderen, og vi får en panisk fortvilet følelse.  

Det ser ut til at vi liker slike variasjoner så lenge det er fredelige konkurranser, mens færre liker det 

når det er alvor og er farlig. Men spenning vil de fleste ha. I det vi skal beskue det skjønne som sist, men så er 

det en fæl støy der, og også om vi skal spise noe kullinarisk, aromatisk, noe vi syntes var nydelig, og så 

kommer det inn en forferdelig stank, ja så virker ikke det skjønne like skjønt lengre.  
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Andre er enig om at noe er skjønt, men over tid kan det dabbe av for de begge, der den ene synes det 

fremdeles er ganske bra, men har lite reaksjone på dette, mens den andre har begynt å synes det er kjedelig, 

og rett og slett ikke virker bra lengre. Likedan kan det være om følelser for sosiale aktiviteter. Arbeid, skole, 

lek, spill, ferie, hva som helst. Også følelser for partnere endrer stadig noe i karakteren siden opprinnelsen til 

partnerskapet. 

 Hele tiden etter Dantes guddomelige komedie, og videre etter Cervanthes Don Quiote, så har skuespill 

og romaner utbredt seg tundt slike estetiske tilfeller, hvordan vår bedømmelsesevne er følelsesmessig, og 

styrken, mengden, fare eller ikke med dette som en logisk variant i forhold til følelsestryken og følelses-

retningen. Om å dyrke det skjønne, eller omvendt det grusomme.  

Søren Kierkegaard har tatt opp spesielt dette feltet, men finner at det ikke er noen sikker holdbarhet i 

denne dyrkelsesformen, at det ikke garanterer for hensyn, trygghet, men ofte heller konflikter, om vi vil hån, 

opphøyelse og nedvurdering. Men har selv et slikt forhold til det han mener er det holdbare, seg selv og 

tilværelsen grunn, seg sel, individet, og Gud. Det er her det samme, gud og jeg.  

Det handler selvsagt om en viss forståelse for hensyn til hverandre, å se hverandre, å ta vare på 

hverandre. Men Kierekgaard avslører at han selv har et slikt estetisk syn av nedvurdering, opphøyelse av andre 

gjennom sitt syn, slik at vi neppe finner selve funksjons-forklaringen til det estetiske gjennom hans utlegning 

av saken, altså dømmekraften vår, vårt estetiske standpunkt, altså avgjørende for rettferdighets-bedømningen, 

som stort sett ellers skulle være vedtatt i lover uten hensyn, lov og bud.  

Men så kommer det jo an på forholdene da, saksforholdene. Var det selvforskyldt eller var det 

provosert frem, hadde den andre gått for langt, var det en ulykke eller overlagt. Her pådriver rettsvesenet i 

dag, og mange dommer ser ut til å være noe økonomisk styrt, også aktorer og forsvars-advokater. Og her kan 

en ikke stole på datamaskiner heller, fordi hvem legger inn bedømmelses-vilkårene.  

 Opplevelsene har nok vært ganske likedanne i steinalderen, at smaken og behovet gjennom følelser 

har styrt det meste av vår orientering, og sinnsstemningene våre, humøret eller hvordan vi føler oss, eller føler 

på oss, kan sies å være en følelsesum av alt i kropp og behov, som påvirker vår bedømmelse. Både hva vi skal 

mene om kvantitativt og kvalitativt påvirkes av dette. En dag kan matte være moro, en annen dag helt 

forferdelig. Mengden vi får på fatet, kan gi negativ eller positiv reaksjon. Også hva det kvantitative er for noe.  

Vi skal her ikke gå igjennom historiens romaner, og heller ikke kriminal-romaner eller usanne eller 

sanne krigs-romaner. Det teller heller ikke all verden om noe er autentisk eller ikke av annet stoff. Alt blir 

brukt i eksempler for å vise gangen i kropp, nervesystem, sanser, behov, husk, stemninger, følelser, angst og 

lyst, smerte og behag, og beroliget, nøytralisert, tifredstillte behov, som gir plass for bare roen eller noe annet 

som melder seg. At noe er mer, passe, mindre, bra, likedan, dårligere, er helt avgjørende for alle disse variabler 

av det vi kan merke av noe.  

Men vi skal legge merke til at om vi slapper av, ikke tenker på noe, er slitne, hviler, puster ut, eller 

sover, så virker det som alt er hvitt, eller svart, grått, flytende, at vi har en slags kjenselfølelse av kroppen som 

også er i ferd med å forvinne. Kan faktisk virke nesten betryggende. Selv om vi værer farer rundt oss.  

Men våkenheten, vi kan kalle det sikten, belysningen, at saksforhold eller naturforhold gjengis, ja som 

en slags film eller bilder, elelr følelsesgrader vi klarer å finne retninger i som fra hørsel og lukt, bevegelser, 

og til og med pust, vind mot huden, og kjenner retningen dette kommer fra. Tyngde og bevegelse og hudfølelse 

virker likedan ganske orienterende selv om vi har propper i ørene, bind for øynene, så gjenkjenner vi formen 

på benken, kjøleskapet, trestokkene i lavoen. Og at vi går ut i vannet, og svømmer. 

I eldre tider skilte mennesket mellom dagverden og nattverden. Nattverdenen var utrygg å vandre i. 

Farlige dyr var vanlig da bysamfunn enda ikke hadde ryddet vekk mer skog enn at løver, leoparder, jaguarer, 

slanger, om så giftige edderkopper, andre fiendestammer, selv røvere blant våre egne. Vi kunne gå rett opp i 

en dyp grop, fjellkløft, stup, synkemyr, eller slå oss forferdelig, eller stikke oss på torner, og enketle av disse 

er giftige. Og vi kunne lett skade oss på selv det meste vi kjente godt til inne i hus/hytte, hule.  

Kort og greit, natten var like farlig som orkanene, og ikke til å ferdes i. Mørket var også blindhetens 

tid, Hvorfor det ble mørkt, hvorfor det ble lyst, visste de ikke. Bare at om natten, var det kun månen som lyste. 

De tellte 7 dager mellom hver gang månen hadde vist en halv runde. Altså fra ny til halv, fra halv til hel, fra 

hel til halv ned, fra halv ned og til ned.  
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Det ga 7 dager mellom hver og 28-29 dager i måneden, 4 perioder, uker. Tallet 7 blir hellig. Og det er 

alltid 12 fullmåner i året, som også er hellig. Alle stammereligoner i verden har et forhold til 7 og 12 barn. 

Kjent fra 10000 år før elve-landsbyene virkelig preget landskapet, 10000 år før Egypt og Sumers store stater. 

I tillegg kommer det at de som bor geografisk rett under dyre-kretsens sirkulasjon nærmere ekvator 

stort sett mister månen av syne 3 dager hver måned da den skjuler seg bak jorden natterstid, altså befinner seg 

på dagsiden. Dette medfører sagnene om at månen sover, eller er død og står opp igjennom, sover eller står 

opp igjen. På slik måte ligner dette på epos, dikt, fortellinger fra mytisk tid, der vi også sover før vi står opp 

til en ny hverdag, verden, eller at vi gjentar vår syklus på nytt. Kan ha sitt å si for at sjeler hviler som døde i 

jorden 3 dager før de gjenoppstår eller drar til himmelen. Videre at man reinkarneres.  

Dette er selvsagt ikke en ren vitenskapelig bekreftelese. Men dette er kjent i skrifter fra 2100 før 

augustus tidsregning, altså at det er 4100 år gammel skriftlig dokumentasjon. Fra Mexico til Peru, fra Sør-

Europa til sør for Sahara-ørkenen, fra alle ekvatoriale nærområder 300 mil nord og syd for denne i Eur-Asia 

så er dette obsrvasjons-kunnskap om himmelrommet. Vi har med dette et meget godt grunnlag for at vi anser 

begrepet om tallet 3, 7 og 12, som hellige, som en kosmisk orden. I de mangfoldige guders mytiske tidsalder 

så blir dette regnet til gudenes vilje og orden.  

Astrologien er avhengig av disse fakta likedan som astronomien er dette. Astronomien er som sagt 

konsetrert om energimengder, årstider, vær, himmelobjekter og deres retninger, bevegelser og styrke, energi-

mengder, og de innbyrdes påvirkninger og forhold i avstander mellom disse, og deres samspill, uten at det er 

lagt inn noen bevisste og følelses-relasjoner i dette, men som grunnlag for teorier om utseende, virkemåte og 

utvikling av vårt og kosmisk himmel-område.  

Astrologien knytter seg opp mot å spå værendringer, påvirkning av vårt sinn gjennom årstider, hva vi 

som behov trenger, og anelser om konsekvenser gjennom slike perioder, samt da både samfunns- og familie-

spådommer, eventuelt uår, sykdom, medfølgende goder og onder. Her er det så store sprik mange steder i 

forutanelsene at mange stiller spørsmål til hvor handfast dette skal tolkes som. Vitenskapen feiler i alt større 

grad stadig mindre på de fleste områder enn det astrologien gjør.  

Astrologer mener sitt sjels-påvirkende astrologiske bilde er riktig uansett som årsak-virkning, styrt 

stort sett av en bevissthet eller vilje, plan og mening satt i gang av Gud, gudene, eller som en konsekvens, 

eller svar på egen adferd fra omgivelsene, karma. Det er ganske i øynefallende at natur-fenomenene var og er 

de betegnelser på de egenskaper de forskjellige gudene hadde.  

Slik sett kan det like godt kun være naturkrefter, men at styrken i dette, om hva som virket bra eller 

dårlig, ble sammenlignet med det vi følte var ondt og godt, som en bevissthet bak slike krefter. For en ulærd 

er det i alle fall ikke godt å vite hvordan man skal avgjøre dette. Hva som er innbilning overtro, ekte, riktig, 

galt, hvilket valg man tar her senere uansett intelligens er preget av tidlige oppfatninger i livet, eller av 

overlevert tro, tradisjoner. 

I mange livssyn er det slik at de ikke kan tenke seg at en ordensfaktor kan fremtre som balanserende 

og virksom uten at det er bevissthet og vilje, påtenkt eller tiltenkt, at et behov dekkes gjennom lyst og ulyst, 

som årsak til ordens-strukturer i liv, natur, bevissthet og kropp. I vitenskapen er det langt flere, også i enkelte 

livssyn, som tror naturfunksjoner som tilstedeværende grunnfunksjoner gir samme konsekvenser til bevissthet 

og viljesvirkninger. At funksjoner ligger forut for Gud, Bevissthet, Natur og Vilje/Behov, er det derimot ingen 

tvil om. En virkemåte og diferensierings-funskjon må ligge til grunn for, før, under disse preferansene sine 

egenskaper. 

Rundt 1750-1850, så ble det stor enighet om at været, lyn og torden, har vært ett utgangspunkt for 

begrepet torden-guden. Uten at dette kom på tverke med hverken troende eller ateister. Det var noe som lå 

tydelig fremme i dette. Det virket som en logisk konklusjon de fleste forstod. 
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Hva bevisstheten omhandler 
 

Bevisstheten har sitt opphav i begrepet bevisst, altså at vi oppfatter noe. At vi faktisk blir innrettet mot 

noe, innstilt mot noe, merker forskjeller inne i oss, eller i og fra omgivelsene vi er i. Dette betyr også at det 

som er bevisst noe, har en bevissthets-funksjon som kan merke forskjeller. Om vi har vondt i magen, merker 

at vi går i en bratt oppoverbakke, føler at vi trenger en klem, merker forskjell på noe vi oppfatter som trygt 

eller farlig. 

Vi har alle opplevd at vi til tider ikke er oppmerksomme, at vi kan se et dyr, eller kanskje en parkert 

bil, og når vi nærmer oss, så blir dyret sint, eller bilen med dårlig parkeringsbrems begynner å rulle mot oss. 

I andre tilfeller kan folk vise bilder, fortelle vitser, også forstår vi ikke det viktige poenget som skjuler seg i 

bildet, avsløringen, eller det ikke poenget til vitsen. Slik sett kan vi oppfatte mye rundt oss, eller fra følsomhet 

for noe inne i oss, et vondt kne, mageknip, sulten på noen søtsaker, depresjon for noe vi ikke har klart å få til. 

At vi bevisst merker forskjell, forskjeller, forskjeller på like og ulike, er uansett begrep om åndelige 

eller materielle funksjoner, saker, enten vi kaller noe abstrakt eller konkret, kraft, energi, stoff, felt-krefter, 

energier, så gjentar det samme seg: At vi merker forskjell der vi ser like eller ulike, merker forskjell på det 

forrige og det neste, det nye. Uten forskjell vil vi ikke merket om noe er like eller ulike. Dette gjelder også det 

vi kaller husk. Når vi sier at vi vet, tror, eller husker noe slikt vi tror eller vet, så snakker vi om noe som er likt 

eller ulikt, altså som kjent eller ukjent. Dette er årsaken til sammenligningen vi kaller gjenkjennelse. 

Det samme med gjenkjennende følelser, kjent/ukjent, nytt, eller at vi ikke merker noe spesielt, ikke 

merker noen spesiell forskjell. Vi kan merke at noe virker rart annerledes, at for eksempel en liten vegg er 

malt i samme farge slik at den ser litt bedre ut, men at vi ikke oppfatter dette, og dermed bare merker at noe 

er annerledes. Det finnes nesten millioner av slike små detaljer som vi ikke lokaliserer direkte, men som vi 

merker som en forskjell, mystisk eller forfriskende, skummelt eller bra, trivelig, men som vi altså bare merker, 

aner, føler, og da er det mer på pass enn noensinne og kalle dette intuisjon.  

Dette viser at også intuisjonen er avhengig av like/ulike, for å merke forskjell, eller at tilstanden er 

akkurat lik som det var, ikke annerledes, men lik. Mange sier da at de ikke merker forskjell, det vil si i troen 

på at dette er forskjells-løst, men det er det ikke. Vi husker eller ser en tilstand, føler, aner, bevisst, at det ikke 

hender en forskjell, eller er en endring i den tilstanden vi alt har, ser og husker, og derfor er tilstanden lik med 

det vi ser, at bevissthetens husk, nå dirkete, eller tidligere husk, ikke skiller seg fra det vi ser nå.  

Dette kunne vi ikke ha visst om vi ikke merket en husk, bevisst tilstand som vi sammenligner tilstanden 

med. Vi har altså da to like, den bevisste merkbare tilstanden sammenlignet med det vi ser i det neste 

øyeblikket under observasjon, eller når vi prøver å føle på noe, merke noe. 

Intuisjonen merker også forskjell på like og ulike. Eventuelt som kjent eller ukjent, gjenkjennelses-

funksjonen vår. Når vi klarer å oppfatte hva det er snakk om, hva saks-forskjellen er, så har vi klart å 

sammenligne dette som kjent eller ukjent, med det vi husker som like eller ulike, eller direkte bevisst klart å 

sammenligne i det vi oppfatter der og da. Vi kan da kalle dette logisk intuisjon. Enten vi oppfatter noe eller 

ikke, så vil vi merke oss at bevisstheten handler om å merke forskjeller, likt, ulikt, fra det forrige og det neste, 

eller mellom de saksforhold vi oppfatter nå.  

I mange tilfeller så kan vi også påstå at vi ikke merker noe i det hele tatt, for eksempel et tomt rom, 

omgivelser som virker langstrakte, men at vi ikke oppfatter noe som skiller seg ut der, et tomrom, ofte omtalt 

som ingenting. Men dette hadde vi umulig kunne vite eller merke, om vi ikke også kjente til, eller var bygd 

slik at vi visste, eller merket forskjell fra noe som skiller seg ut som vi kunne sammenlignet med.  

For eksempel så vil et tomrom virke på oss som en plass, bevegelses-frihet, ha retninger, at vi kan snu 

oss der, og for mange, et begrep om volum, lengder, høyder, bredder, eller rett og slett bare en sammen-

hengende kontinuerlig tomt romslig område i alle retninger. Ett slikt rom kan for mange virke skummelt å 

hoppe ut i. Det kan jo bety fritt fall, og det kan også bety at noe skummelt kan dulle opp plutselig, slik mange 

kan føle, at noe er usikkert. 

Det er ingen av disse funksjoner, husk, følelser, intuisjon, sansning eller behov, som vi merker bevisst, 

som ikke alltid er avhengig av sammenlignings-funksjonen til det som oppfatter, altså bevisstheten eller 

bevissthets-funksjonen.  
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Jeg har trukket den slutningen at bevisstheten klarer å måle en forskjell, altså at bevisstheten merker 

at styrker øker og avtar, at bevisstheten slik alltid tross å være en energi, kraft-virkning med en utvidelses-

horisont, mengde konsentrasjon, anstrengelse, samtidig alltid for krefter, det som er likt og ulikt, alltid er en 

sammenlignings-funksjon. Denne innebærer en aktiv energi, funksjon, kraft, mengde. 

Bevisstheten har altså i det minste en større eller mindre energi til rådighet som virker som en 

sammenlignende kraft-funksjon, hvilket forklarer at å merke forskjell på sanser, behov, husk, følelser og 

sinnsstemninger er logisk mulig. Den må derfor ha en styrke-kraft-virkende funksjons-føling selv. 

Bevisstheten kan til tider virke tom, likegyldig, ikke ha noe fast retningslinje holdepunkter, sliten, 

forvirret, kanskje bare merke at man føler seg dårlig, eller henter seg inn etter en økt med å finne en positiv 

stemt hvilestilling. Sik sett behøver den ikke å fokusere på noe spesielt, bare følelsene, uten noen spesiell 

oppgave eller noe som skiller seg ut som skal ha oppmerksomheten vår. At vi ikke har behov for dette, og at 

ingen forstyrrer oss.  

Om vi tenker oss et kar med vann, så kan dette vannet ligge helt rolig, uten strømninger, bølger eller 

virvler. Om vi er forsiktige med et fargestoff som slippes oppe i dette kan dette spre seg ut slik at vannet får 

en jevn farge. Om vi derimot plasker og rører rundt i karet med vann før vi tar opp i fargen, vil vi se 

strømningene i vannet når fargen kastes opp i dette. Det kan holde med å bare slippe fargen opp i karet for å 

lage strømninger der, hvor vi ser tynnere og tykkere fargeområder etter som fargen sprer seg i vannet. 

Vi kan da i forhold retn, jevnt rolig vann, da merke forskjellen når det samme vannet er i bevegelse. 

Om vi rører oppe i karet og stikker fingeren ned i dette så vil vi merke strømnings-retninger på fingeren eller 

hånda. Lignende er det jo med luft i drift, vinden. Vi merker det på hånda eller i ansiktet.  

I verdensrommet kosmos, også i lufta er det slikt at om alt er rolig, ingen objekter, spesielle virkninger, 

at om det ikke er noe som skiller seg ut i det hele tatt, så vil det fysiske virke slett, rett og rettlinjet, jevnt, at 

kraften i rommet eller objektene der, er slettet ut fordi de inngår i en helt utjevnet masse, eller kraft/energi. At 

det ikke er noen former for alt er blandet likt, ingen virvler eller kule-former, eller kantete stoffer, ingen 

hardhetsforskjell, ikke noen hindre annet enn kraft-tettheten som er lik i alle retninger. 

Skal fysiske krefter skille seg ut fra annet så må det skje krumninger eller utskillelser som krysser de 

rette, jevne strekninger. Da kan det oppstå virvler, kuler, merkbare strømningsforskjeller, at like og ulike 

skiller seg ut av den jevne kraft-mengden. Et poeng er at det finnes en forskjell.  

Vi kan snakke om det samme for bevisstheten og ukjente dimensjoner, for vi har tidligere hørt snakk 

om romslige verdener og ikke-romslige verdener, om dette er fantasi eller ikke, om det er utstrakt verden eller 

ikke-utstreknings-verden. At bevissthet, ånd, eller Ufo-dimensjoner, en mengde forskjellige ideer om tanker 

og bevissthet som ikke har noen likhet med rommet som vi vet om? Uten at den er med oss her i romverdenen.  

I stedet for å ta den drøftelsen eller diskusjonen her går jeg heller rett på bevissthets-funksjonen. Om 

det som skal være bevissthet skulle virke tomt, jevnt, en kraft/energi/funksjon som ikke hadde noen utskillelser 

i det hele tatt, så ville bevisstheten ikke hatt preferanser, ikke hatt like eller ulike, hverken som begrep, følelse, 

merke forskjeller i dette.  

Bevisstheten, og hvilken ukjent dimensjon som helst må virke med en utskillelse som er en preferanse 

som kan oppfatte noe. Det virker litt slik som at lyset som treffer noe, kastes tilbake ti øyet vårt. Fysisk så vil 

rommet bli varmet opp av lyset, men også av større partikler som kolliderer eller vibrerer i rommet. De fysiske 

tilstander merker forskjeller på forskjellige måte, der noe opptar lys-energien og annet sender den videre, 

kanskje redusert til en annen farge vi ser.  

Begrepet om at det fysiske merker forskjell, betyr kun en virknings-grad, ikke tenkt som bevisst å 

merke noe. Det skjer energi/kraft-retnings-forskjeller. Vi vet at forskjeller er ganske radikale her, fordi det 

samme lyset som lyser på alt kaster tilbake ulike farger fra alle gjenstander. Eller om vi vil, svart-hvitt eller 

gråtoner, om så bare skyggevirkninger for oss. 

Ikke bare må bevisstheten bestå av noe som merker forskjeller, kan ta opp eller sende ut energisignaler 

som registreres fra den fysiske verden, og menings-innhold, fra alt rundt oss, og fra sammenligning med 

husken, at vi har lært og forstått ord, kan lage setninger for rekkefølger eller handlinger, årsak-virknings-

rekkefølger, kalt fysisk virksomhet eller bevisst virksomhet tenkning, forestillings-virksomhet.  

Husken av hendelser og opplæring, erfaring, bevegelses-erfaringer, er sik sett et økende sammen-

lignings-funksjonelt sammenlignings-grunnlag for bevisstheten vår for å kunne gjenkjenne like og ulike, og 

rekke-følgene på dette. 
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Uten at de samme hendelser og funksjoner vi merker fra fysiske saks-forhold, så vil vi gjenkjenne dette 

i tanker og følelser forbundet til slikt, men også andres tanker og følelser om slikt, noe som betyr at bevissthet 

om følelser, tanker og forestillinger har virkninger på en bevissthets-funksjonell styrkeforskjells-funksjon, 

som merker forskjell på former, formasjoner, endringer, endringsformer på en slik måte at vi merker grader 

styrke i de følelser, tanker, forestillinger hendelser, og praktiske og fysiske tilstander, bevisst.  

Uten at noe kan merke styrkeforskjell, eller merke forskjell på mengde, styrke, retning, pekepinn, så 

vil vi ikke vite om en banan er forskjell fra en lengre banan, eller dårlig banan, eller tyngden til steiner og 

sementsekker, heller ikke en sterk vond følelse, kjærlighetsdrift, sult-styrke, for oss selv at vi har et vakkert 

bilde av noe på veggen.  

I alle begrep om mindre, større, lengre, kortere, mere/mindre, sterkere, svakere, vakrere, styggere, 

ondere, godere, vondere, bedre, flinkere, tregere, IQ/EQ, kvalitativt, kvantitativt, kognitivt, komparativt, 

tellende, sammenlignende, og et uendelig antall andre slike forskjeller med mulige endringer av hvilke grader 

de kan ha på en slik egenskap, egentlig alt, så er det å merke forskjell fra en tilstand, og som like og ulike, 

forskjellene det som står for virknings-potensialet fysisk og bevisst, følsomt og stemnings-regulert. 

Av denne grunnen lanserer jeg bevisstheten enten det er som et abstrakt eller konkret begrep, fysisk 

eller åndelig eller begge deler, substans eller kraft, energi, som et system som vi enten vi er født med dette 

eller ikke, fungerer som en ektesammenligningsfunksjonell virknings-funksjon.  

Kropp og bevissthet merker forskjeller fordi at et system merker forskjell på hendelser og virkninger, 

og som bevisst egenskap, på samme måte som en stein setter et merke i sanden, slik setter også energier, 

virkninger et merke som husk ut fra sin type egenskap, og den type virkemåte som det enkelte mennesket har 

som husk, og bevissthet. At vi har forskjeller her mellom mennesker er ganske sikkert.  

Vi husker ikke like godt, vi har forskjellige oppfatninger av ordet og hva det betyr, hvor langt begrepet 

strekker seg, og forskjell ved at mer tro eller viten, eventuelt erfaring, føres inn i ordets begreps-forståelse, og 

endrer gradvis definisjonen forklaringen vår, hvilket perspektiv vi nå ser alt i lys av, altså grunnet 

sammenligningsfunksjonen og tilpasningsendringer i husk og fysisk aktiviteter knyttet til husk. 

Vi snakker også om fordelaktige medfødte egenskaper, eller ulemper i egenskapen, og vi snakker om 

hva som er tillært senere. At vi kan tenke oss alle former, betyr ikke at alle former finnes permanent. Men selv 

om de gjorde dette, var permanente, så vil fremdeles sammenligningsfunksjonen og forskjellene være det 

viktige for bevisstheten. Ingen ide eller forestilling ville virket i oss om vi ikke så forskjell.  

Uansett hvem eller hva vi mener er bakgrunn for funksjoner, forestillinger. Og at tilstandene endrer 

seg og er til, Gud og Natur, kan ikke forklares med ide eller forestilling. At alt det værende fungerende 

virkende ikke er mulig fra intet, i den forstand at så: Ble en ide eller forestilling til. Som Gud, som Natur, 

begge deler, eller som det samme. Ide, forestilling, bevissthet, fysisk natur, natur-lover, er alle avhengig av at 

noe virkende fungerende gir forskjeller: Som virkninger, krefter energier, visjoner, hva noe du overhode kan 

komme på. 

På dette grunnlaget så hevder jeg, og presenterer bevisstheten som en sammenlignings-funksjon, 

samstilling, tilpasning ut fra det som inntrer i den fra uansett hvilken kilde, og uansett med hvilket mål. Dette 

er ikke noe som vilje, mening, ånd eller materie kan unnslippe fra. Bevisstheten merker forskjell. Den må i 

grunnbasis være en forskjells-funksjonell sammenligner.  

Den kan tydelig også modifiseres i grader og styrke for effektivitet. At er vi slitne, søvnige, kan vi lett 

behandle mange saker i mindre grad enn når vi er helt våkne og opplagte. Når vi har bredere definisjoner eller 

får mer informasjon, er i andre sinnsstemninger, så vil vi endre sammenlignings-grunnlaget for bevissthets-

sammenligningsfunksjonen, og det kan bety både basis-egenskapens styrke, og styrken til sammenlignings-

prosessen. 

Bevisstheten påvirkes av kroppsbehov, vær, miljø, av sansevirkninger, stemninger, samt husk, der husk 

er nødvendig i det hele tatt for at bevisstheten skal virke sammenlignende. En form for husk vi ikke tenker 

som husk er direkte førstegangsvirkning i bevisstheten, der vi kan mene at det er ukjent ulikt det vi kjenner. 

Men det kan også være ukjent, ulikt, men finne noe tilsvarende i våre behov, følelser, stemninger, arvelige 

virkende egenskaper hos oss, som gjør at vi kan plassere dette i husk lignende det her, eller sammenligne med 

denne egenskapen vi har.  

Husk at jeg skriver til både troende og ikke-troende, eller hvilken som helst tro, viten! Ingen har vondt 

av en innsikt om den tro, viten, de ikke har selv, slik for sin egen orienterings skyld. Å vite noe om andres tro 

kan faktisk redde livet ditt! Tenk over det! Det er av betydning både for EQ og IQ, emosjonell forståelse. 
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Kroppslig sett har vi også bevegelses-husk og stoff, celler, organer, hjerneceller, som på ulik måte 

endrer seg, slik at vi har både fysiske huskendringer, i form av ny fysisk innstilling av energi-refleksjoner, 

men likedan som husk fra opplæring, egen-læring, erfaring, hendelser, oppdragelse, skoler og yrker, ikke 

minst naturen selv og vår egen kropp. Gjentagelser gjør øvelseshusk, både for fysiske bevegelses-reflekser og 

for bevisste husk-funksjoner. 

En kroppslig bevegelses-husk fungerer på to måter i celler, i lymfesystemet, i nervesystemet. Folk og 

katter som er født uten hjerne, men også tester av friske folk, viser at balanse-nerver i muskler mellom 

ryggraden og bein, armer, kropps-bevegelses-balanse på dette nivået har kryssende nerver slik at om det ene 

benet kommer ut av balanse, sklir, slår seg, dyttes, så spenner beinet seg på den andre siden av kroppen seg 

motsatt vei, med muskelstramning eller bevegelse som skal balansere denne skjevheten.  

Dette skjer refleksivt, selv om katten eller mennesket er født uten hjerne. Dette er en arvelig 

nerveutbygnings-reaksjon, som slik fungerer som en innstilt husk-funksjon, og som ligger i DNA-strukturen 

hos alle dyrs balansesystemer så og si. Lignende balansesystemer finnes arvelig hos planter men ikke så 

effektivt som hos dyr. I planter kan det være mer tidkrevende å rette opp balanse etter hvor solen er, eller at 

den settes under støt, press.  

Vi kan ikke si at denne refleksen hverken hos amøbelignende ryggceller, rygg-nerve-celler, rekker å 

fungere bevisst ovenfor dette dirkete elektriske refleks-signalet. Like lite som at vår bevissthet egentlig kan 

gripe inn i refleks-bevegelsen tross affekt-virkningen som vi så oppfatter etter reaksjonen, ganske straks, 

gjennom nerve- og sanse-lignende sammenligningsfunksjoner, og bevissthets-koordineringer ut fra denne 

informasjonen. Hvor vi faktisk med øvelse kan legge til refleksveier, fall-øvelser, og slik påvirke en slags 

kroppshusk til en viss grad.  

Vi vet jo at DNA-et, arvestoffet vårt har endringspotensialet som gir vekst av de forskjellige organer 

på forskjellige trinn, også lenge før hjernen utvikler seg. På et visst trinn så vokser hjernen frem parallelt med 

den videre utviklingen av organer. Uten slik hjerne har vi ikke en bevisst husk. Vi lærer ingen ting.  

Vi har også husk-funksjoner i de amøbe cellene i ryggraden og i lymfocytter, hvor arvelighets-

funksjoner er med å gjenkjenne andre skadde ryggceller, og at disse kan svømme dit og reparere, kanskje 

legge til lignende amøbelignende rygg-celle.  

I lymfesaftene lymfecellene, finnes det funksjoner som merker ubalanse, uriktige stoffer, fett-typer, 

virus og bakterier som huskes når de er spist, som inntrengere, og heller ikke dette kan man være sikre på er 

bevisst husk, men det er ikke umulig at de kan merke dette på en måte. Men de virker tvunget til å følge opp 

inntrengeren de har identifisert husker. Kombinasjonen av signalvirkninger mellom hjernevirkende huskceller 

i ryggen for hendelser, instinktive korrigeringer, og likedan med lymfocytt-celler, amøbe-lignende celler i 

rygg, lymfe, så vil nervesystemet og disse samarbeide om en del oppgaver som gir utvidet instinktive 

funksjoner koblet opp med en ny satt husk/retnings-koordinering.  

Dette er en type instinkter som er organisk arvelig utstyrt slik at det ikke kan velge og sortere saker på 

samme måte som den mer avanserte bevisstheten kan, og reagerer spontant refleksivt. Den instinktive 

funksjonen vi merker i bevisstheten er knyttet til å bli kjent med disse, huske slike instinktive funksjoner, og 

slik bevisst kunne øve opp eller huske tilfeller som da kan endre instinktive funksjoner, men som man ikke 

kan styre akkurat når noe skjer. Dette merkes godt om en innøvd reaksjon utløses, men at det ikke er holdbart 

nok for situasjonen der nye tilfeller er med i saks-tilfellet.  

Da kan samme innøvde instinkt-reaksjons-koordinering plutselig bli fatal. Bevisstheten kan ved å 

misforstå, eller forstå noe, slik utløse en instinktiv, eller affekt-virkende fysisk handling. I dette tilfellet kan 

vi allikevel si at den slags oppfattelse fra husk, og med innøvelse, slik sett er en bevisst-orientert instinktiv 

reaksjon, men den er av den grunn ikke bevisst styr når en spontan reaksjon kommer bare bedre velkjent fordi 

husk og fysisk bevegelse er knyttet sammen ved øvelsene, de forbindes mer direkte med hverandre.  

Denne samme husken utløst sender også signal til bevisstheten slik at denne instinktive 

handlingsrefleksen også er noe vi samtidig blir bevisst om, selv om vi kanskje ikke klarer å stagge handlingen, 

fordi det gjør vi neppe. Vi kan derimot faktisk dempe virkningen av reaksjonen før den er endelig ferdiggjort. 

På den annen side slik sanser er knyttet direkte med nerver også til muskel-bevegelses-nervesystemet, blant 

annet gjennom lille-hjernen, så vil slike forstyrrelser av sanser virke noe inn på bevegelsessystemet samme 

hva, arvelig oppkonstruert, og lignende som balansefunksjoner mot for eksempel fnugg i øyet, for sterkt lys i 

øyet, trykk mot øyet. Lignende med sterkt press mot alle sanser, lukt, smak, hørsel kulde, varme, slag, hva 

som helst slik i huden. Brennende virkning, slag temperatur, vått, tørt.  
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Selve det store bevissthets-senteret, eller bevissthets-funksjonen, må altså tross alt ha en mottaker-

plattform som er kraftfull, kan merke forskjeller, og kan sette dette i drift som et slags mottakskraftfelt, men 

også der basis mottar regulering av basis-funksjonen som regulert styrkegrad retnings-orientering for det feltet 

som danner seg. Nå vil forskjell-styrkevirkninger fra sanser og behov sinnsstemninger og følelsesstyrken ved 

dette kunne opptas og merkes og så sammenlignes med husk, sammenlignes på nytt med behov og sansesentre. 

Konsekvensen er at husk-funksjon eller behov, sans gir tilbake-melding om hvor stor styrke, mengde 

brødskiver eller hoppfart vi må ha. 

Sinnsstemninger, følelser, behov, vilje, husk, sanser vil slik også få sine referanse-styrke-virkende 

plattformer, referanse-stasjoner for prosess-virkninger, innstillinger. Alle disse funksjoner er det jeg vil 

beskrive med mitt innlegg i denne boken her, om bevisstheten og dens funksjoner som inkluderer psykologiske 

funksjoner, følelser, husk, stemninger, sanser og behov, og altså organer og fysisk kropp som innvirkende og 

til en stor grad et bærende element for denne funksjonen. Uten kroppen hadde vi ikke merket stort av den 

fysiske verden. Biologisk, nevrologisk, celle-funksjonelt, vil beskrives en god del også. DNA-genetisk.  

Jeg vil da også henvende meg til alle trosretninger vitenskaps-retninger, oppfatninger. Slik sett må jeg 

prøve dette best mulig som en fysisk versjon, som evolusjons-tilpasset, som ateistisk syn, som åndelige syns-

måter og som sinnsstemnings-forståelses-variant, og som kvante-elektro-dynamisk, og foton-gravitasjons-

basert forklaring til tilstander som må være til stede.  

Jeg tror også at dette vil berøre alle alternative syn på saker også, men helt klart, at om det er sterkt 

reduserte forståelses-måter, eller helt referanse-løse slike systemer, så kan de neppe oppfatte hva jeg tar opp 

og betydningen av dette. Grunnen til generell henvendelse er at stoffet er supplerende til bevissthets-

oppfatningen vår. Ingen skal være fratatt muligheten til de eventuelle opplysninger. 

Bevisstheten vår henger også sammen med den funksjonen vi kaller en form for våkenhet, selv om det 

er en forskjell på bevisst våkenhet der alle sanser og logisk tenkning er med i prosessen, og drømme-våkenhet. 

I drømme kan hvilke som helst logiske og ulogiske funksjoner stilles opp, og vi kan ikke styre eller følge med 

på alle innslag slik vi gjør i våken tilstand. Mange vil mene at drømme-tilstander er en form for underbevisst 

våkenhets-styring, og at man ofte drømmer om noe bra eller dårlig som kan forbindes til dagliglivets gode 

eller dårlige opplevelser, og virke som et forsøk på å løse opp i noe av dette.  

Konklusjonen er at bevisstheten har sin virknings-styrke-plattform, den fungerer som en sammen-

lignings-funksjon, og bevisstheten, arbeidet, tenkning, føling, er en sammenlignings-prosess, at det å være 

bevisst er en våkenhets-tilstand, som åpner opp et visuelt felt fra alt som spiller inn i dette feltet, eller vekker 

det opp.  

Som en slags arbeidsprosess med forflytninger av energier, søking i det bevisste bildet, søking i 

hendelsesforløp, stille-virkende og bevegelige virkningstilstander, tyder på at svakere og sterkere, enkle eller 

kompliserte prosess-mengder i ulik grad utvider bevissthets-felt-styrkens konsentrasjon til slik våkenhets-

grad, og at når man er slitne, trette, sover, at feltet ikke er utvidet som arbeidsfelt, men synker sammen i ro. 

Uten kraft/energi, signal inn, og uten behovs-signaler, så vil tydelig virkningsfeltet ikke være stort i funksjon. 

 

Utgangspunktet, vurderingsgrunnlaget, sammenligningsgrunnlaget er min egen kraft-mot-kraft-

modell. Den som med utgangspunkt i Kamos – Forandrings-kraften The Canging Force 1994, og som i fysisk 

lov-sammenheng kalles Differensialkraften 2018, eller Kamos – Differensialkraften 2019., The df-force. 

Feltkraft, drivkraft, preferanse-dannelsene, fysisk og bevisst, har jeg slik fra min egen modell. 

 

 

Roger Bergersen 
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Alt Virker 
 

Jeg har av en eller annen merkelig grunn, trodd, oppfattet, visst, forstått, at alt virker. Dette betyr jo 

ikke at det ensidig er riktig oppfatning. Men det er mer som henger sammen i forbindelser enn det vi tror, og 

det gir en ny mening til begrepet om at det er mer mellom himmel og jord enn det vi tror. Rett og slett at det 

finnes flere sammenhengende funksjoner, virkninger, forbindelser som vi mangler kunnskap eller avklaring 

om. 

At noe, samme hva, har en virkning på en eller annen måte, er altså et inntrykk helt siden barndommen, 

og uten at dette gir en umiddelbar forklaring på alle tilstander. Jeg så også at det fantes sammenhenger, og at 

etter hvert som forholdene avslørte seg, så var det for det meste logiske, altså enklere forståelige svar som ga 

sammenhengen, og sammenhengende funksjoner, virkninger, hendelser. Men at dette virket mer enn mystisk 

nok, når visse hendelser og virkninger som enda ikke var avslørt i noen kjent rekkefølge som var til å forstå, 

er utvilsomt. Videre undersøkelser viste stadig flere inn-lysende sammenhenger i og mellom forholdene. All 

bevissthet og fysiske forhold må sortere seg under en slik orden.  

Om alt hadde vært stive former slik Platon mener, eller som matematikken og punktet tilsier, eller som 

at atomer uten videre skulle ha en fast kjerne som er absolutt totalt fast, slik som Demokrits udelelige atomer, 

med en endelig uforanderlig størrelse, så ville det ikke ha virket eller kunne hatt virkning. På en eller annet 

måte må noe fungere slik at tiltrekning, frastøtning, oppløsning og samling, spesielle egenskaper, at disse kan 

utveksle krefter og energier, ikke minst som der masse, vårt faste, kan gå over i lys/radio-bølger. 

Differensialkraften, (Kamos Forandringskraften, og, Kamos 2 Forandringskraften 2), som en grunn-

funksjon forklart som en forskjells-funksjon som blir forskjell fra seg, eller en differensialfunksjon som 

differensierer seg, som en total forskjell, som en bevegelses-utstrekning, som utvokst danner en lignende indre 

vekst til et absolutt trykk, og som differensierer seg, beveger seg, virker, som en kraft og motkraft i like 

mengder, altså bevegelsesenergier og mot-bevegelses-energier som er likeverdig og balanserte, der balansen 

alt er dannet i den samme eksistensens utbredelse, utstrekning, som en total, konstant energi, evig eller 

bestandig tilstede, er også den grunnfunksjonen som da danner preferanser.  

Preferansene har i en slik kraft-modell, uendelig med forskjellige karakter-trekk, men vil følge de 

fysiske lover for felt-utvekslinger vi kjenner fra dets fysiske tilstander. Finheten i kraften, eller de selektive 

funksjoner, vil ikke umiddelbart kun defineres som alminnelig fysikk grunnet at de små, raske, og vanskelig 

observerbare funksjoner for kontinuitets-utvekslinger, som godt kan danne slikt som bevissthets-effekter.  

Poenget er videre at bevisste og fysiske preferanser vil oppstå i en slik total forskjells-kraft uansett 

hvilken sak de kategoriseres under. Natur eller bevissthet, om vi ikke tenker funksjonelt. Dersom differensial-

kraftens funksjon er tilfelle, eksisterer, så vil denne danne preferanser som faktisk fungerer, og fungerer 

selektivt, og direkte på en logisk funksjons-basis. Det mystiske forblir det vi enda ikke har oppdaget, virker 

ukjent, ikke avslører kilden til, eller prosessen til. 



 

 

30 

Orientering og For-kunnskap 
 

Fysiske egenskaper, Livs- og Vekst-egenskaper, og Bevisste Funksjoner. 

 

 Det vi navngir noe som, fysisk eller bevisst, er hele tiden kun gjenkjennelses-funksjoner, og som nytt, 

ukjent, så har vi dårligere sammenlignings-orienteringer enn med det som er kjent, der vi må forutsette at kjent 

inkluderer en medfødt eller tilegnet husk-funksjon å gjøre. En medfødt husk-funksjon, vil da bety at vi har et 

sammenlignings-funksjonelt grunnlag virksomt i den medfødte funksjonen vår fysisk/bevisst. 

 Men lenge før vi kommer inn på noen forståelse av hvordan vi kan tenke, hvordan det å tenke fungerer, 

at tenkning er mulig, kan dannes som tanke, altså bli til som bevissthet for oss, så har vi gjenkjennelse som 

kjent og ukjent å forholde oss til. De begrepene som ikke forteller oss noe om den indre funksjonen, men kun 

plasserer noe tilhørende noe vi gjenkjenner, at vi opplever eller føler maken, er slike begrep som bevissthet, 

våkenhet, søvn, drøm, anskuelighet, visjoner, følelser, forestillinger; Der alle disse kun er felles-betegnelser 

på likedanne som vi putter i samme skuff, at vi sorterer noe, ofte kalt katalogisering og kategorisering. 

 Vi ser forskjell på sakene, navngir skuffer med det vi synes er passende gjenkjennbart. Er de like eller 

ulke. Om det er like, slik som tanker, eller forestillinger, så putter vi dette i en slik boks. Forestilling er et 

begrep vi har fått fra at vi later som noe, spiller en rolle, et skuespill, gjerne satt opp som antikkens komedier, 

men også som mytiske fortellings-former for å vise holdninger og humør vi kan identifisere hos oss selv eller 

hos fiender, fra dyr og planter, fra lek og alvor individuelt, familie-relasjon, samfunn, i natur-hendelser, som 

torden, uvær. Vi kan si at mange gjengivelser fra det som i fortiden ble kalt seerne, ble fremført visuelt for å 

gi forståelse av hva det dreide seg om, å fortelle om noe, og om å gjengi stammenes historie. 

 Lydene våre, formet på forskjellige måte, som navn eller henvisning til humør, eller til gjenstander, til 

behovene våre, sansene våre, det vi trenger av vann, mat, luft, varme, beskyttelse som klær, våpen, bosted, 

soveplass, er slike ord som er et godt utgangspunkt for å lage flere andre lyder tilhørende alle slike saker; 

Planter, sopp, dyr, insekter, fisk, fugler, stein, bein, spyd, slegge, hugge-grave-redskap.  

Språkets utvikling fungerte som fortidens databehandling informasjons-orientering, ofte ekstremt mye 

kjappere enn å tegne noe eller etterape, eller ta med de andre for å vise hva man hadde oppdaget. Kjent og 

ukjent, like og ulike, var nok tidlige utrykk, fordi like og ulike som grupper og avvik så vi overalt i naturen. 

Navn er pekere til det vi vil vise: Slik sett ligner dette mye på forestillings-forklaring, fordi husk, navn er en 

sekundær opplevelse vi ikke står oppe i.  

De direkte opplevelsene i behovsdriftene og naturen som virker inn på oss er ikke noe teater. Du fryser 

på ordentlig, selv om det er som husk-virkende fremkallelse fra første øyeblikk du har opplevd dette. Men i et 

faktisk autentisk tilfelle så fortsetter det meste pågående å virke uten at du vil forestille deg dette. Du er bevisst 

selv om det ikke passer deg. Du tvinges til å gå rundt sulten, eller finne en vei vekk fra løven, ulven.  

Det er noe annerledes å være sulten, å slå seg, å våkne opp, noe som skiller opplevelsen fra at vi bare 

har forestillinger, fordi det er formasjoner som kommer frem for oss, og vi kan ikke velge hvilke forestillinger 

eller utskiftning av forestillinger som skjer, om det er bare en eller flere slike forestillinger, i autentiske 

opplevelser. Om vi blir bitt av en hund, så danner det seg sikkert forestillinger, men noe inne i oss begynner 

å kjempe for å unngå dette, uten at vi har forestillinger om driften da forestillingene er opptatt med det vi 

opplever og vil komme unna.  

Noen ganger er tilstandene mye verre enn det forestillingene rekker til for, for at vi skal klare oss. 

Eksempel er nettopp et ras grunnet hulrom på sletten vi går på. At alt bare er forestillinger stemmer ikke med 

at det som får frem forestillinger og at de veksler om plassen, slik som det skjer. Det er altså noe som virker 

som danner forestillinger, slik at forestillingene er ikke ende-produktet slik Hegel beskriver dette. Lignende 

er det med den fysiske naturen. Vi kan godt si at det er forestillinger. Men hvorfor er hjemmet tilstede der 

neste gang vi går dit, som oftest?  

Vi kan si at naturens fysiske former er der, og at alt er former eller fysiske former. Men disse endrer 

seg også over tid, blir gamle forvitrer i løpet av timer eller år, kanskje hundre-år. Poenget er at om vi sier at 

naturen er bare natur-former, ja, så endrer dette ikke på formasjonsendringene og at det er forskjeller i naturen. 

At et tre er et tre, viser seg å være livsprosesser som kan være vanskelig å beskrive helt perfekt ned til minste 

prikk, altså som siden er forskning på planteceller og næringssystemet til planter. Igjen så finner vi felles 

partikkel-verden som danner planter og dyr, men også mineraler, bergarter, stoffene vi finner i naturen.  
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Disse kan blandes i de fleste mønstre, typer natur-produkter, men også som organiske stoffer. Vanlig 

kjemi i de fleste tilfeller. Som organismer er det ekstremt komplisert. Her kreves det langt mer for at det skal 

fungere slik. I de fleste nå-opplevelser, enten vi opplever en fortellings-form, eller opplever noe direkte i 

naturen, så er det noe i oss som reagerer autentisk som vi ikke kan noe for. Det som får frem forestillingene. 

Vi virker. Plantene virker. Det skjer en reaksjon direkte i plantene, som har med vekst å gjøre, uten at 

disse bestemt har noen bevissthet eller forestilling, tross at mange mener at disse også har slik egenskap. En 

stein faller nedover uten at denne nødvendigvis har en forestilling. Både et menneske med en forestilling, og 

en stein uten en forestilling, som slippes på likt fra et hustak når bakken omtrent på likt. Både steinen og 

mennesket kan knuses om det er høyt nok. 

  Det er klart at når mennesket og steinen knuses, så skjer noe mer enn bare forestillinger. Vi kan godt 

si at dette også bare er en forestilling for oss. Men vi vet ikke hvorfor noe er knus-bart for det, hva som innerst 

inne hender og virker slik. Men det forklarer heller ikke hvordan forestillingen kan komme frem, hvorfor 

forestillingen er til, hvorfor den fungerer, virker, og hvorfor vi har forskjellige forestillinger, og hvorfor 

forestillinger bytter plass med hverandre i bevisstheten vår, og hvorfor forestillinger blir oppfattet.  

Den autentiske funksjonen er at vi direkte opplever det vi opplever, enten det dannes virkelige 

forestillinger i form av autentisk reaksjon, slik som at vi kjenner en veldig sult, eller slår beinet slik at vi ikke 

kan gå på det. Å se en forestilling, teater, kino, miming, gjenfortelling, er ikke det samme som opplevelsen. 

 Ut fra dette kan vi forstå hvorfor det var så viktig i deler av 1800-århundre, eller fra Locke 1690, Hume 

1750, og frem til midten av 20-århundre, til 1960, var så viktig å begynne sorteringen av hva som var kopi, 

gjengivelse av noe, og hva som var virkelig og autentisk, akkurat når vi slår oss, eller føler nå, altså det som 

ikke kan omgjøres som ble forestilt når noe hendte, for eksempel en ny opplevelse på vondt og godt, eller som 

man ikke hadde opplevd før, og det som vi kan endre på så mye vi vil som gjengivelse av det vi tidligere har 

opplevd, eller som vi vil ape med, eller vil vise av noe vi har oppdaget, opplevd, vil forklare. 

 At alt bare er tanker, bare visjoner, bare bevissthet, bare forestillinger, bare former, forteller ikke noe 

om de virkelige funksjons-forholdene, eller mulige referanser for å bygge form, tanke, forestilling, oppleve 

visjoner eller bygge og funksjonsstruktur til visjoner, virke-funksjoner. Bare ettervirkning og påvirkning av 

disse, ikke hvordan de virkelig funger, bygges, er der, hva det er, eller hvordan det er og fungerer. På den 

annen side, som bevisst: Bygger den autentiske forestilling og den gjengivende kopi-forestillingen etter like 

prinsipper eller funksjoner når det kommer til bevissthet hos oss, eller er de av samme bygge-stener, bygge-

funksjoner? Forestillinger, tanker, ideer, er navn på samlebokser av like og ulike, ikke virke-svaret for disse. 

 På den ene siden kan vi kalle dette grubling eller filosofi. På den andre siden kan dette samme også 

anses som vitenskapelig forskning. Hvorfor? Jo fordi vi har noe som finnes, enten det er en stein i naturen, 

eller en forestilling. Om en stein virkelig finnes, eller om den bare er en forestilling, er likegyldig sett fra 

bevissthetens forestillings-bilde. Men ikke om denne forskjellen virkelig finnes.  

Vi finner mange egenskaper ved undersøkelse av gjenstander i naturen som overhode ikke var slik vi 

forestilte oss disse, eller hvilke funksjoner, egenskaper, disse har. Om vi ikke husker det vi har sett et øyeblikk 

senere, eller samtidig med at vi har oppfattet dette, eller lenge etter, dager etter at vi har sett dette, så vil det 

vi har sett, sanset, smakt, ikke bli husket og gjenkjent. Vi må med andre ord sammenligne det vi ser der og da, 

og for ettertiden, for å si noe om hvilket forhold og virkning det nye virker som, eller som noe allerede kjent, 

at det blir sammenlignings-funksjon for oss, for bevisstheten, og eventuelt for husken vår.  

Når vi har sett noe, i hukommelsen i det vi ser bevisst, eller som lagret husk, så sammenligner vi det 

vi ser med det som huskes. Om vi ser et flyvende objekt som vi ikke har sett før, blir den en korttids-minne-

kopi, så gjenkjenner vi denne mens vi ser den flyr avsted, og husker hvor vi så den først og hvilken vei den 

fløy, og hvor den forsvant. Vi husker den mens vi følger med den, hvilket betyr at vi sammenligner den formen 

vi ser med den samme formen når den har fløyet et stykke videre. Det er ikke noe i veien for at en rask 

forbindelse med et husklager finnes, og at det er omstendigheter inne i oss eller ved saksforholdet som har slik 

virkning at det husk-lagres til senere, eller blir sterkt ignorert og ikke festes til noen husk. 

 Vi kan også se at utsagnet som Hegel skapte, at alt er bare forestillinger, slik sett ut fra hans egen ide 

om at Gud og menneskets utvikling dovner faller sammen og sovner, blir til intet, og så oppstår alt på nytt 

igjen fra intet: at noe mangler i forklaringen. Det kan minne om en fortelling, gjenfortelling slik som 

skapelsen i Bibelen, om at himmel og jord ble skapt av intet. Hegels fortelling er da om forestillinger, også 

kalt ånd. Men fra intet så har Hegel ingen forklaring til at dette skulle oppstå igjen, eller noe skal oppstå fra 

intet. Det er ingen forklaring til hverken hvorfor ånd eller muligheten til fysisk virkning skulle oppstå 

fra intet, aller minst at forestillinger skulle oppstå, som til en viss grad er noe av begrepet ånd, bevissthet. 



 

 

32 

Med andre ord, likt som at fysikere egentlig ikke vet hva stoff er for noe, så vet heller ikke Hegel og 

andre religiøse hva ånd eller forestilling er for noe, og hvorfor det virker, altså det funksjonelle grunnlaget. Vi 

står da med en verden som er uten en forklaring til hva bevissthet og stoff egentlig er, eller hvorfor det er, eller 

hvorfor det fungerer og hvorfor noe har funksjon, mening, årsak og virknings-rekkefølger. Så for meg betydde 

dette, at hvorfor ikke undersøke saken da, når alt hviler på dette fysiske og bevisste?  

 Det er her jeg forbinder bevisstheten med sanser, behov, følelser og stemninger, med bevegelse og 

endringer på ulike måter, og at det er noe vi kaller fysisk kropp, og fysisk natur, som ser ut til å fungere, og 

slett ikke bare er fortelling, bare gjenkjennelse, bare forestilling, men virke-funksjoner som ligger under dette 

med gjenkjennelser, (tanker, forestillinger, visjoner, ideer, former, bevissthet, anskuelighet, fokus).  

Uansett hvor mye som man med måleinstrumenter og eksperimenter kaller virkelighet i forhold til 

teorier og bevisste fremstillinger, så når det ikke inn til folk som annet enn de samme likegyldige 

forestillingene som ikke rikker bevisstheten til annen annerkjennelse enn den tro de er oppdratt i. Det lokale 

dalføre har sin egen oppfatning, og fortelles til de små, og siden er det ikke mulig å endre menneske til å tenke 

en gang til over om det er noe underlig med fortellingen de ble fortalt. 

Alle tror de forstår alt i verden fordi de gjenkjenner varer i butikken eller i de forskjellige butikker, 

fordi gjenkjenner at her skal det trås på en pedal, her skal det trykkes på en knapp, og at her skal det tastes slik 

eller sånn, at man kan navnet på formen til biler, eller kan svare hvilken ukedag som gjenkjennes for 350 år 

siden som en slags matematisk klisterhjerne, men de forstår slett ikke noe av disse gjenkjennelser annet enn 

at de kan kombinere alt dette så mye de vil. Det er straks vanskeligere å bygge de fleste saker, slik som en bil 

eller mobil, eller datamaskin, eller traktorer og anleggsmaskiner av alle typer.  

De svarer da oftest at det har jeg sett før, det har jeg hørt før, det visste jeg fra før av, og kanskje mest; 

passer det til det som jeg er opptatt med nå? Hvor fører det av sted om jeg ikke tjener penger eller får goder 

eller venner av det? «Tilfredsstiller det meg», er det som folk mest søker etter! Mening; alltid det samme her 

i livet hos alle: At det er om å gjøre at man har det godt, har det bra!  

Men mitt oppe i denne oppgittheten og tilfredsstillelses-behovet vi har for alt, så tar altså jeg meg den 

friheten å undersøke hva som ligger bak det fysiske og bevisstheten, forestilling eller ikke. Ikke ville betydd 

at det kanskje finnes en virkelighet som ingen kan omgå egentlig, selv om vi peller ut kun de bitene som passer 

oss. Vi er bygd forskjellig, så det er også forskjellig saker som passer oss, selv om mange liker det samme 

også. Men også disse forskjellene kan vi spørre hvorfor er tilstede! 

Navn, gjenkjennelse, gjengivelse er ikke umiddelbart funksjons-beskrivelsen som er nødvendig for å 

forstå dypere sammenheng, årsak-virkning, strukturene og endringene som skjer bevisst og fysisk. Begrepet 

bevissthet og forestilling er ikke forklarende nok, og forteller ikke hvordan det funksjonelt virker. Alle begrep 

vi lager henviser til en eller annen funksjons-virkning, ubestemte eller bestemte tilstander. 

 

Slik hopper jeg altså på oppgaven: Beskriv bevissthetens funksjon og eksistens-vilkår. 

Fysisk natur, kropp, stoff, materie, energi, kraft, hva dette nå måtte være for noe! 

 

Den andre siden av saken som virker direkte inn på bevisstheten mer enn vi aner, er noe vi kaller 

kroppen, og den fysiske natur. Ikke alle har fått helt med seg hva i all verden dette er for noe, hva vi tenker på 

da, eller hvordan denne virker. Utenom forestillinger av gjenkjennelser da.  

Vel. Vi opplever kropp fordi vi fryser eller er sultne. Vi oppdager den fordi kroppen kan være tung, at 

det kan være anstrengende å bevege seg, klatre, løpe, arbeide, og noen ganger anstrengende med lek også. 

Champions League. Alle slike leker, konkurranser som alle har som mål å gjøre sjakk matt, være konge, eller 

dronning. Ellers bruker vi kroppen mye, munnen vår, og arner og bein, for å tjene mengder av byttemidlet 

penger, eller like gode omsetningsmidler, kunst og edelstener, og eiendomssalg, i det hele tatt salg. 

Denne kroppen har spesielle behovsorganer og sanseorganer. Det hadde ikke vært noe poeng i å spise 

om vi ikke hadde magesekk og lever, og en ende som ubrukt og forbrent kunne dette ut av igjen. Det hadde 

ikke vært noen mening med lunger om dette ikke var forbrenningsstoff vi kan ta inn i kroppen og blande i 

blodet slik at cellene våre får brennstoff til å omkoble proteiner, fett og sukker i en jevn produksjon til å holde 

kroppen oppegående. Til og med de fleste sanser detter ut av spill om du ikke får næring.  

Og sanser gir oss orienteringen slik at vi finner maten, senga, toalettet, klær mot kulde, ved, avkjøling 

i varmen, gjemmested, at vi ikke tråkker feil hele tiden, og kan kjenne alt som rører seg og egenskaper 

materialer har. Bevegelsen hjelper oss rundt, der muskler og nerver er med u styring av bevegelsene.  
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Om vi var aldri så bevisste, men at muskler og nerver ikke virker, kan vi ikke bevege oss. Og uten 

sanser og en bevisst orientering, så kan vi heller ikke regne med at kroppen finner mat og beskyttelse av seg 

selv. De kroppslige systemer, og likedan bevisste funksjoner, systemer, er altså avhengige av hverandre for at 

livet skal fungere så langt vi har erfart hvilke behov vi har som er likt for oss alle. 

La oss like så godt anta at vi har en kropp, og en natur, og som skiller seg fra våre bevisste tanker som 

funksjoner såpass at vi kan merke forskjellen slik, og at kropp og natur faktisk finnes som virkelighet, eller 

om vi vil som bare forstilling, men som noe som virker slik forestillinger virker, men på forskjellig måte. Vi 

kan forestille oss at en stein faller. En stein kan falle selv om vi ikke forestiller oss det. Naturen er noe slikt 

som der noe skjer, også med kroppen, uten at vi først har forestilt oss alt i verden som hender, fysisk, og neppe 

som forestillinger heller. 

Den fysiske natur betyr berg, fjell, sletter, innsjøer, hav og elver, myrer, skoger, tundraer og ørkener, 

grotter, kløfter, både over og under havet. Her lever det planter, sopper, alger, bakterier, dyr, alt fra encellede 

til flercellede, bløtdyr, pigghuder, maneter og koraller, pilormer og leddormer, leddyr, tusenbein, insekter, 

edderkopper, krepsdyr, mollusker, skjell, snegler og blekkspruter, fisker, amfibier som frosker, salamandre, 

reptiler slik som krokodiller og øgler, lignende de utdødde dinosaurer og slektninger, fuglene, og pattedyrene 

som har patter, livmor, melketenner.  

Vi deler alt dette opp i livløst, mineraler, og enkeltatomer, gasser, væsker, faste stoff, og i en annen 

gruppe kalt organisk hvor noen tar form for liv, levende celler, livs-egenskaper som kan reprodusere seg, enten 

ren kopi, eller som kombinasjons-kopi. 

 Vi forstår som regel at om vi ikke vet hva et ord står for, peker til, viser til, så vet vi heller ikke hva 

ordet, navnet, gjelder for. Men stort sett henviser alle ord og begrep til Fysiske eller Bevisste egenskaper. For 

eksempel er en stein, en bok, et frø, et menneske, gjerne gjenkjennbart som form. Men en form forutsetter at 

den holder seg i en tilstand som vi kan gjenkjenne.  

Om de formene vi nevnte brenner opp, smelter, fordamper, så vil dette godt utspredd som gass bli 

usynlig for oss, og vi kan lenger ikke si hva slags form dette opprinnelig er eller var. For å ha en virkning må 

fysiske og bevisste egenskaper ha en funksjon, det vil si en virkemåte, som igjen betyr at det ofte er bestemte 

funksjoner og reaksjoner som vi kan identifisere.  

Slike funksjoner setter vi gjerne navn på, spesielt når det gjelder endring, forandring, bevegelse, virke-

styrke, fordi slike begrep treffer vi på i begrep som sammenføyning og splittelse, gjøre, gjøren, handle, 

handling, bevegelsesbegrep som løpe, flytte seg til og fra noe, hamre, spikre, spise, le, gråte, bygge, rive ned, 

fortelle. Om ikke det finnes slik endringsegenskap som gir hendelse, at noe skjer, en forskjell fra slik tilstanden 

var, så skjer heller ikke noe; funksjonelt. At å fungere betyr her at noe skjer, at egenskapen at forskjell 

inntreffer uansett i hvilken form, å skje, hende, bevege, virke, er alle slik; Funksjon.  

Ofte beskriver vi funksjon i stiv form, lignende en statue, at noe ikke identifiseres lett som i endring. 

Men over tid så ruster, eller smuldrer alle former opp, eller bygges opp på nytt likedan eller oftest i en annen 

form. Dette med tidens tann, splittelse og sammenføyninger igjen, er det som i mytisk tid, lignende kropp og 

liv, ofte bevissthet også, ble kalt «De forgjengelige former».  

At formene opphørte i sin tilstand, og mulig var tilstede i en eller annen form senere. Derom har de 

lærde strides. Svært mange mener at alle former kun endrer seg, slik at energiene, styrke-funksjoner, aldri 

forsvinner, er konstante, at det finnes en evig bestemt mengde styrke-former, og som vitenskapen i dag kaller 

endrings-former. 

Gjennom vår streben i naturen, å finne mat, ly for vær og farlige dyr, farlige mennesker og natur, så 

har vi benyttet bevegelses-evnene våre og vår styrke. At kroppens bevegelsesevne har vært vårt viktigste 

redskap, eller funksjon-verktøy. Alt vi kunne gjøre med denne før vi egentlig styrte den bevisst til vi fra 

spedbarn og opp mot ungdomstid, voksenhet, er i ferd med å kunne dirigere/kontrollere kroppen og dens 

funksjoner i sterk grad. 

Henviser til historiens diskusjon om det forgjengelige, stoffelige, og begrepet mangfoldet, deler og 

helhet, enhet, og prinsipper/funksjoner. Også livet virket jo som noe forgjengelig, slik som kroppen, men også 

livs-egenskapenes nærvær i denne.  
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Viktige innslag av tro og Bevissthets-temaer 
 

Viktig spor fra tro/viten som Bevissthets-temaer av nyere format. 

 

Arthur Schoppenhauer har vi gjennomgått. En hoved-oppgave «Alt=ur-viljen! Utlyst Universitets-

konkurranse om forklaring av viljen tidlig etter år 1800. Kan nyttes som livs-syn. 

 Vi vet at en mengde tankegods fra 1100-tallet, samt gnostiske skrifter, og mange eldre både okkulte 

og mystiske religioner, den greske eter-modellen, en slags kraft, lufttype, tetthets-graderende, som både livs-

kraft og materie-kraft, substans, som ligner noe av det samme som ble understreket av mange 1500-talls-

åndlige teologer, at en helhet, en gjennomtrengende ånds-kraft, et slags teosofisk hele, hadde med seg 

elementer som forenet østlig og vestlig ånds-filosofi, ånds-teologi, i en ny gren kalt teosofi. 

En teosofisk tankegang som kan føres tilbake for en likedan eldre helhets-tanke, kanskje tilbake til 

sumersk, arisk, egyptisk, gresk tid, med spor som vi kan si finnes i Hesiods henvisning til en gammel østlig 

skapelsesmyte, og ellers ikke så gresk eter, og Hegels helhet. I grunnen har Plotin, mystikeren på 200-tallet 

etter vestlig tidsregning, hans modell av det åndelige bildet til Platon, omgjort til en kraft-kilde blitt en ny 

forståelse som teologien har benyttet seg av som forklarings-modell, ånd-stoff som samme kraft. 

Det som skjer er at det på 1800-tallet og i tiden etter 1900, dukker opp en større syntese og systematikk 

av slik teosofisk helhets-tankegang som går ut i flere forskjellige nye retninger. Eksempler er Madam 

Blavatskys modell, Khrishna-Murti, Antroposofiens forskjellige retninger der Steiners modell er en av de 

frem-vokste retninger, og vi vet at mange new-age-bevegelser både av kristne, og andre typer religioner har 

utviklet seg med signaler fra slike teosofiske system-tros-retninger.  

En ganske åpen funksjons-modell som slett ikke alltid gir faste holdepunkter for hva, hvem, hvilke, 

når; at noe skal regnes til moralske og prinsipp-veiledende bevissthets-moralske og fysiske forklaringer av 

verden. Som sagt ganske individuelle og behovs-rettede avgjørelses-grunnlag lignende karma, som mangler 

faste holdepunkter for nettopp moral, annet enn at noe straffer seg eller belønnes i videre liv, sjelevandring.  

Ludvig Wittgenstein og Bergssons filosofi om logikk og bevissthet som handler om logikk i forhold 

til følelser og behov, og i forhold til nettopp tids-perspektiver. De beskriver kritisk rettet tilfeller av både 

følsomme og fysiske tilstander, og med vitenskapelige holdepunkter. Vondt, godt, smerte-lyst, angst-glede, 

trygghet, og om hva vi kan være sikre på, lignende Kant, at hva kan vi håpe på i forhold som sammenligninger. 

De er altså klar over at logikken er en sammenligning av like og ulike, om forskjellene, at det er 

forskjeller, men behandler dette som relativt, eller som forhold, forskjells-gradene i og mellom de egenskaper 

vi har ellers, ikke årsaken til forskjellene like og ulike. Hvordan slik kan inngå i fysisk og bevisst konstruksjon. 

De har ikke forklarings-funksjon til de logiske forskjells-funksjonene, det vil si det som gir logikken, 

hvorfor vi kan ha like og ulike. Egenskaper endres, og som hos andre forskere og språk-eksperter, stanser de 

opp ved at egenskapen endres eller er annerledes som en forskjell som oppstår etter at den eventuelle 

egenskapen trer i kraft. Meg: Problemet er nemlig at forskjellen er medvirkende i alle grader, allerede der 

egenskapen skal til å endre seg eller oppstå, og er tvunget alltid å være helt samtidig funksjon bestandig.  

Vi må se nærmere på forutinntatte riktige eller feilaktige slutninger som disse personene, og videre 

som Freud og Jung har som bakgrunn for å tolke angst og glede, husk, erfaring, smerte-lyst-funksjonene. Så 

må vi eventuelt verfisere, dementere, kritisk-analytisk, alle de andre psykologiske basis-grunnlagene. Men: 

Ikke glem hvilke spøkelser, demoner, mysterier, og behovs-objekter som de lidende har: Å hjelpe ett 

menneskes psyke på deres eget livs-syns-språk er viktig begreps-apparat! Sammenlignings-forståelsen!  

Bergsson legger ikke frem noen klar kosmisk alt-modell, og i all fall ikke som får gjennomslag for 

ettertiden. Wittgenstein er det likedan med: Ingen kosmisk modell? P sett og vis viser både Bergsson og 

Wittgenstein til forskjellige logiske tilfeller, alt fra språk-tolkning til de praktiske tilfeller, behov, og sirkulerer 

rundt det etter-rettelige. Poengene er dype. Bergsson klarer ikke rom-tid-begrepene, og det gjør heller ikke 

Wittgenstein.  

Så langt er Einsteins modell for en kontinuitet og produkt-beskrivelse av rom-tid-stoff/energi, med 

relativitets-teoriene og gravitasjons-teoriene, samt feltligningene hans absolutt så virke-likt som det gikk an å 

komme tilværelsen slik, slik som markøren for alle slike lovers effektive regnskap som testes, at E=mcc!  

Her er det et resultat av beregninger og samkjørt regnskap for romtid og energi-effekter som slik går 

utenom tro og viten: Det bare ble en veiledning som stemte. Og så kan vi velge hva vi vil tro og vite om dette: 

Men det stemmer fortsatt uavhengig av tro og viten. 
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Etter Spinoza altets-modell rundt 1670, har vi bare Gottfried Wilhelm Leibniz og Georg Wilhelm 

Friedrich Hegels altets-modeller. Leibniz altets-modell er ganske ensbetydende med Spinozas modell av en 

alt-omspennende logisk virkende kraft, og at denne fungerte som kraft-motkraft ikke så ulikt Newtons syn, 

men Leibniz som Newton, definerte ikke dette fullstendig. Newton lar være å uttale seg om Alt-helhet.  

Leibniz finner ikke noe prinsipp som kan forklare kraft-motkraft, og det henger da en usikkerhet over 

om han mente dette var absolutt generelt. Hans senter-orienterte figurer slik som partikler, men også kraft-

objekter, lignende elektriske, magnetiske og gravitasjons-felt-krefter, samt bevisstheten, blir forklart som 

kraft-sentra. Leibniz kraft-motkraft ligner Spinozas ved å være en og samme kontinuitets-kraft. 

Leibniz konsentrerer sitt kraftsyn til bevissthets-sentra, eventuelt objekt-sentra, kalt monader. Ut fra 

dette kommer det lite ellers om Moral: Men han mener at nasjoner bør samarbeide og skape verdensfreden. 

Hva Kant tar opp! 

Vi vet videre ikke om dette alt er utvekslende slik som det Anaximenes 580 fkt. mente, og heller ikke 

om det er absolutt punkter lignende Euklids utstrekningsløse slike, med Pythagoras bevegelse, at alt er tall, 

at alt er punkter og tall som mangler de disse egenskapene.  

Kraft-sentrene har samme problem som Spinozas forklaring: Hva gjør kraften logisk? Hva gjør kraften 

virkende? Hva er drivkraften? Hvordan kan dette forenes som et felles produkt, kontinuitet av rom, tid, 

bevegelse og egenskaps-objekter som Tanke, bevissthet, fysiske objekter og egenskaper, som eksempel 

kropp/sjel(livs-egenskaper)? Einstein klarte heller ikke å vise det felles prinsipp for disse emner. 

Hegel sier ikke noe om et fast prinsipp, utenom dialektikken: Alt møtes og endres da dettte gir en 

syntese. Han ser altså alt som en sak, dets mot-sak eller mot-stykke, og hvordan det passer sammen som 

resutatet, syntesen. Hvilken oppfyllelse nå dette enn er, moralsk/praktisk/holdbarhet. Han beskriver krefter og 

mot-krefter ubetinget som lignende Giambattista Vicos logiske veksling, slik som tese, anti-tese og ny 

syntese: 

Vicos Kultur- og natur-forhold påvirker hverandre som tese og anti-tese i en evig spiral av utviklings-

syntese. altså den dialektiske forståelses-modellen. Godt kjent fra resultatet av konkurranser fra oldtiden, å 

prøve krefter. Her var to stykker ofte i kamp, den beste/sterkeste vant, at to motkrefter ender opp med en 

avslutning, avgjørelse, seieren.  

To motkrefter vil altså om de er like sterke ikke rikke hverandre, balanse/likevekt, men ellers vil den 

ene vinne frem. Om alt stagnerer slik eller blir en seier, så er begge tilfeller en sammenslutning, avgjørelse, 

syntesen.  At disse kreftene er adskilt, men samtidig i en helhet, det samme, gis det ingen forklaring til. 

Sokrates og Aristoteles har begge sine metoder her, og Sokrates benytter dette i både de induktive og deduktive 

mestringer. Aristoteles gjør mye av det samme i syllogisme-logikken.  

Hegel; Tilværelsens prinsipp er bevisstheten/ånd, som er forestillinger: Alt=forestillinger. Den heller 

kosmiske tilværelsens totalitet, ånd/natur, bevissthet/kropp, beskrives som en oppvåkning fra intet til alt, som 

forestillinger, opplyst om alt som veis ende, hvorpå ånden slukker igjen, sovner, alt blir til intet og så gjentar 

det samme seg, Intet blir til alt igjen. Det finnes ingen henvisninger til hvordan denne prosessen foregår.  

Sannheten og helheten og en bedre dag i morgen er mottoet og tilværelsens veiledning fra Hegel. 

Dialektikken er slik ganske lik Vicos og Kants, men mer grundig, hvorpå en av hans elever, Marx benytter 

seg av samme dialektiske modell, men snur det på hodet; At mennesket ikke har blitt til i Guds bevissthet men 

at Gud har blitt til i menneskets bevissthet. Slik sett appellerer Spinozas modell til både Hegel og Marx. Marx!: 

Hegel så alt på hodet! 

Marx mener at alt er natur-kraften, og den fungerer dialektisk. Modellene forstås tydeligvis som 

kraft-motkraft, og økologi og sosiologi er tung-vekts-saker i den fremtidige veiledningen. Marx ønsket en 

revolusjon frigjort fra de geistlige modeller og forklaringer. Mest grunnet maktmisbruk mot arbeiderne. 

Slik sett var Marx ikke langt fra å legge frem en egen alt-modell. Samtidig stiller Marx seg uforstående 

til det samme som Smith, Hume, Kant, Hegel, Mill-paret gjør, om moral. Marx sier med rette, at moral er det 

ingen som forstår hva er, men vi vil finne det ut i fremtiden! Ikke drepe: Har ingen begrunnelse noe sted! 

Kommentar til Hegel: Sannheten er jo ganske individuell, og behovs-aktuell der og da?! Helheten er 

like individuell og behovs-aktuell ut fra øyeblikket og perspektivene videre?! Til slutt er en bedre dag i 

morgen, neppe en stor sikkerhet, men et slags lykke-til?! Det medfører ingen faste holdepunkter i tilværelsen. 

Altså for moralen?! Vi sitter igjen med spørsmål som Hva Nå!?  

Noe lignende er det Mills-paret: At alt må være nyttig. Bare gjetter vi på at noe er nyttig? For alle som 

samler seg, eller den enkelte, hvor vidt vet man at noe er nyttig og nyttig for hvem? Alt noen har gjort i hele 

historien hvert eneste øyeblikk har blitt regnet som nyttig. 
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Om Man har vært passiv så kan vi anta at de så langt ser det best å være passiv grunnet om-stendig-

hetene, nyttig. Hva som blir ondt, hva som blir godt, ut fra hvilkens nytte er altså heller ikke noe fast 

holdepunkt for en hel kropp, hel psyke, hel bevissthet, og holdbar fremtid?! Det finnes ingen referanser ut fra 

nytte-ideen: Men vi antar det gjelder oss mennesker. Og vi antar at det skal understøtte moralsk holdbarhet 

for individ og samfunn. Det er ingen moralske holdepunkter for kroppens funksjoner til stede. 

Nytten vet vi ikke hva er, men det finner vi ut?! Om man ikke har funnet ut hvilke primære behov vi 

har, og ivaretagelse av vårt nærings-grunnlag som næring fra naturens mat og bo-mulighet, og skaffe seg det 

nødvendige her for å beholde nettopp kroppen, psyken og bevissthetsegenskapen så godt man kan, ja så 

mangler virkelig Mills-paret en god del av det vi kan kalle nytte-referanser. Sundt sinn i sundt legeme var nok 

motto allerede den gangen. 

I ettertid kan vi registrere at alle disse samme personene altså ikke forstod at vi hadde en kropp som 

ikke burde skades, en av de viktigste holdbarhets-referanser til alt i verden, og at vold mot denne kroppen 

førte til de lidelser vi har, selv om disse merkes best psykisk og bevisst som smerte-opplevelsene.  

Vi gjenkjenner det samme i alle av dagens religiøse, politiske, økonomiske, filosofiske juridiske og 

alternative systemer, samt at vitenskapen ikke klarer å samle en felles beskrivelse for holdbarheten til våre 

behovsorganer, som Natur-Individ-Samfunn. Enighet uten kontroll: Ett menneske skal lide litt og kan plages, 

bare det helst skjer juridisk og politisk korrekt. Det samme står i religiøse skrifter. At alternativ plaging er 

tillat, tortur og straff, om så etter skjønn, og om det totale: De uten vår tro skal dø, drepes. 

 

Utenom hva de tidlige filosofer har presentert har vi i dag altså 30-40 forskjellige større religioner, der 

de 10 mest utbredte er til dels kjent av de fleste. Til sammen er det over 2000 religioner basert på stammer og 

grupper. I tillegg er det mange sekter som sorterer under disse retningene. Vi har også en del forskjellige stats-

ideologiske modeller, stats-vitenskap, forskjellige autoritære og liberale modeller.  

Disse blir brukt ganske utbredt til planleggingsstrukturer, infrastrukturer, altså kommunikasjons-flyt 

for samfunnene, og er slik sett del av de fleste nasjonale systemer, og der enkelte modeller og ideologier er 

foretrukket som ideal av de ledende i respektive stater. Disse legger ofte sterk vekt på juss, domstoler, på den 

oftest politiske besluttede lovgivningen, og håndhevere av dette. Også militære ideologiske styresett benyttes. 

Religionene, filosofiene, alternative tros-modeller, politiske ideologier, må man bli undervist i eller slå 

opp i, eventuelt lese seg til selv. Det finnes ellers en utbredt viten etter hvert med tilgang til nesten alle former 

for rent praktisk utøvelse og praktiske funksjoner for det meste i hverdagslivet, og om man vil kan man danne 

slike små eller større utvekslings-praktiske enheter selv, ved personlig oppmøte eller gjennom internett-

grupper. Nye partier dukker opp til stadighet i mange land, og mange partier går til grunne.  

Det ser ut til at miljø-partier dukker opp overalt, og etterhvert helse-orienterte partier. 

 

 Det estetiske: Se egen artikkel om Estetikk, estetiske funksjoner i innholds-register. 

 Moralen: Se artiklene om dette, ut fra innholds-registeret. 

 

De fleste emner om dette, leser du om i BOK 1 
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BOK 1 Må Leses! 

BOK 1 Fullstendig viktig for fag-folket!  
Og for deg som vil bryte Bevissthets-murene. 

BOK 1 = De viktigste innspill om bevissthets-barrierer leseren må forsere, med de spørsmål som man 

ikke kunne forestille seg at man skulle stille, eller tro på noe svar om! 

 

BOK 1 må leses om du skal få den fullstendige sammenheng i forklaringene.  

 

Før evolusjons-kapitlene vil du får et kort historisk resyme over en utvikling/oppdagelser. 
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Kapitel 16 Ånden og pusten 
 

Luft, vind, pusten, ånde, ånd. 
 

 Hva er forbindelsen her? Hva skal vi sammenligne dette med? Hvorfor blir disse begrep aktuelle 

for oss? Hva har dette med følelser, behov, godt og vondt, våre sinnsstemninger, humøret vårt å gjøre? 

Der trakk den gamle sitt siste åndedrag. Han blåste livets ånde inn i formen han hadde skapt av leiren, 

jord-stoffet. Vinden var så sterk at han fikk åndenød. Han ble så skremt at han fikk åndenød. Hun falt på 

ryggen så hardt at hun trodde livs-pusten hadde blitt slått ut av henne. Vi snakker om livs-pusten og livs-

ånden. Vi snakker om den store ånden, ånds-kraften som alt liv er avhengig av.  

Vi snakker om livs-egenskaper i ånden, og i livs-pusten. Vi snakker om at ånden vår, pusten vår, er del 

av de egenskaper som holder oss i live. Det finnes altså en egenskap i det å ånde, og i verdens-ånden som 

omgir alt og gir liv, som altså gjør at det er liv i oss. Denne ånden gjør to viktige ting. Det ene er å sørge for 

at vi får pust, kan puste luft, og alle vet at vi trenger pusten, ellers kveles vi og dør. Derfor er luft og det å 

puste også en livs-egenskap for hva vi trenger.  

Men for å puste må vi ånde, puste, og da må det krefter og energi til, for at vi skal fungere slik at 

lungene, brystkassa, hjerte, at den indre funksjonen som hever og senker en viss normal takt som trekker luften 

inn i oss, og som forbindes til den funksjonen vi kaller levende, en ånds-kraft-funksjon, som starter opp og 

gjør så pust og ånde-rett er mulig. I hovedsak er hva vi kaller luft som vi puster inn, mens det vi puster ut er 

luft med blanding av forbrent luft, som er ganske dårligere å puste inn igjen.  

Er vi ett helt tett rom, så vil vi bli kvalt av den forbrente luften kroppen gir fra seg til slutt, og det kan 

gå ganske kort tid, om det er bare en tett kiste, kanskje under ti minutter. Det er denne funksjonen som hadde, 

og for mange fremdeles, har ukjent årsak. Hvordan er det mulig. Likt med dette at vi puster og ånder, så finner 

vi bevisstløshet, søvn, og våkenhet, der våkenhet regnes til det vi kaller bevisstheten vår, at vi oppfatter det vi 

har rundt oss og hvordan vi har det med oss selv.  

Bevisstheten vår og livets pust, at vi puster, og at vi er våkne, bevisste, selv om vi også kan drømme 

når vi sover, hvorpå dette betyr at en del av bevisstheten faktisk er noe aktiv, uten at vi klarer å rette oss inn 

etter det som skjer rundt oss ellers hos de sitter rundt oss og er våkne, og uten at det synes noe av det som vi 

drømmer for de andre, så viser dette at bevisstheten i drømmene våre danner et eget rom for hva vi har opplevd, 

husker, eller har oppfattet som gleder og farer. Vi kan like godt ha en god drøm som det å ha et mareritt.  

Vi lokaliserer stort sett at hjerte pumper fortere, pusten vår reagerer, vi kan komme med lyder, men 

uten tvil, i drømme merker vi slik som i våken tilstand, at disse bevisste funksjoner av drøm eller virkelighet 

som våkne, at vi lokaliserer stor og målbar aktivitet i hodet til personene, og ser dette på at halsen, 

ansiktstrekkene våre, munnen, og øyne-muskler, reagerer i drømmelandskapet.  

At drømmen lager sitt eget indre rom av opplevelses-hendelser, og som ofte kan mangle en del faste 

holdepunkter, men også noen ganger virke helt realistiske, og til og med gi svar vi kan huske når vi er våkne 

som ikke ble funnet ut da vi prøvde dette i våken tilstand. Uansett så blir bevisstheten knyttet til et menneske 

som virker i live, identifisert som at vi puster, har ånde-rett, og at kroppen, eller hodets funksjoner, virker når 

vi er bevisste. Og om vi er bevisste så er dette som regel kun sikkert påvist at vi da har hjerte som slår og 

ånde-rett, pust, som fungerer.  

Vi kan derfor si at pust, ånde-rett, på en slik måte knyttes til liv, livs-egenskaper, og bevisstheten vår. 

Om noen prøver, eller noe forårsaker, at vi ikke får puste, tetter nesen, kommer under vann, eller blir skremt 

så vi blir stive, at pusten ikke fungerer, så vil hindring av det å puste gjøre så at vi kveles og dør. Det vil si 

uten pust, uten luft, uten ånde-bevegelsene, så vil hjerte slutte å slå, og bevisstheten, våkenheten vår, styre-

evnene våre og viljen vår, opphøre som funksjon i denne verden, og at vi dør.  

Samtidig vet vi at det er krefter, styrke i pustingen vår, og i ånde-rettet vårt. At leiren blir formet og at 

livets ånde blir blåst inn i oss, er kjent forklaring fra både eventyr og skapelses-historier, til og med sagn og 

sags, helte-historier, og til og med historier om demoner og engler. Når vi som mennesker klarte å lage helt 

naturtro skulpturer av dyr og mennesker, også fugler, så kunne de se livfulle ut, men var selvsagt ikke levende.  
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I antikken og før denne tiden, var det tydelig at ideene om å få slike skulpturer til å puste, få liv, var 

en tanke. En av grunnene til dette var at vi som døde til slutt ble forvandlet til jord og leire, og når vi kunne 

lage noe som lignet oss av jord og leire, var tanken at vi også kunne blåse liv i, eller gjøre noe magisk, mulig 

ritualer, for å få liv i disse skapningene våre. Dette skjedde noen ganger når folk hadde druknet eller fått i seg 

noe dårlig luft, gift, eller hadde blitt kvalt, eller fått slag, hjerteslag.  

Ved å riste i vedkommende, trykke på brystkassa, lignende livredning, og å blåse i munnen til barnet 

eller den voksne, opplevde man at man klarte å blåse liv i sine slektninger eller den forulykkede. Det ville 

være rart om barn eller voksne, fantasifulle mennesker, eller mennesker med kreative evner ikke da har prøvd 

dette i oldtiden og kanskje i steinalderen også. At vi uten vind, taktfull ånding, pust, med luft, ikke klarte oss, 

døde, men også at vi med slik bevegelse eller hjelp til slik bevegelse kunne våkne til liv igjen var altså ganske 

sikkert en god ide, men også at sanne historier, at slikt hendte i praksis, at man virkelig hadde fått liv i folk 

med disse metodene. Ellers forble de døde.  

En sjelden gang, kanskje heller ikke så sjeldent, så kan svakt ånde-rett og svake hjerteslag som vi ikke 

registrerer, holde oss i live til at kroppen begynner å komme mer i drift, og at vi våkner fra koma eller 

bevisstløs tilstand selv. At den døde så og si stod opp av graven selv. Ingen hverdagslig opplevelse. Tanken 

om alt vi kunne lage, også kopi av levende figurer, at alt vi hadde, det hadde vi lagd selv som bruksutstyr, fikk 

oss også på tanken at noen også hadde lagd oss, en bevisst og intelligent skapelse, en kunstner vi kunne se 

opp til, og som hadde klart å blåse liv i dette så de ble levende.  

I dag vet vi at vi kan sette sammen uorganiske forbindelser lignende jord og få disse til å danne 

organiske forbindelser, for så videre skape celler med arvestoff som fungerer selv, og eventuelt kan 

reprodusere seg. Vi kan styre prosessene. Om vi går til naturen og vår historie er det lite som tyder på at det 

har foregått på denne måten. Her har evolusjonistene en ganske god forklaring om logisk selektive valg-

funksjoner hos de samme stoffene som over tid kan få frem alle de kjente funksjonene ganske godt selv.  

Men vi kan av den grunn ikke fnyse av ideen om en skaper og at denne ga liv til levende former. Til 

det er behovs-forklaringene, følelsene, alt for tydelige på en sammenheng som gjør en slik beskrivelse helt 

innerst inne i god slekt med bakgrunnen for slik evolusjonistene ser dette. Forskjellen er heller slik som Hegel 

kan finne på å si, at tenkningen, bevisstheten om saks-forholdene kom helt til slutt, slik evolusjonistene ser 

dette.  

I den ånds-orienterte verden, der gud, guder, intelligente skapninger anses som opphavskilde, så 

kommer bevisstheten først før kropper og prosesser for naturens liv kommer i gang. Men det er også underlagt 

en sterk mystisk forklarings-gange av hvorfor noe fungerer. Makt, vilje, egne behov, beskyttelse og redning, 

riktige følelses-handlinger, er en mengde slike kriterier som bygger seg opp rundt forestillingen om en 

intelligent skaper, og der vi kan si at funksjonene blir ganske meget mystiske. 

Min forklaring til, og funksjonen til Differensialkraften, har slett ikke til hensikt å være for eller i mot 

noen slags livssyn, annet som at jeg vil anse denne som et supplement og tilnærming mellom livssynene og 

deres konflikter som vi kan anse som unødvendige og lite holdbare livs-kriterier. At andre livssyn skal slås i 

hjel er ikke med i denne Differensialkraften. Heller å opprettholde holdbarheten uansett i forhold til enhver 

skade-virkning vi ellers kan forårsake. 

Mennesket i fortiden kunne ikke sortere ut alt i endelige kategorier og skolere de andre i dette, heller 

lære bort løsninger de hadde funnet videre til de andre og barna. Selv språket var ganske tynt til å begynne 

med, og ikke noe skriftspråk som kunne leses og skrives. De kunne allikevel risse inn tegn, tegne opp samme 

figur de så på himmelen, tegne halvmåne og fullmåne som det er 7 dager i mellom, og fire av mellom hver 

fullmåne, og der det er 12 fullmåner hvert år, som de gamle la merke til fra sommer til sommer.  

Dette var også steinalderens klokke. Solskygger og måneskygger kunne virke like trege, slik at ideen 

om at dag og natt stort sett var like lange nær den tettest befolkede del av jorden, nær ekvator-beltene, nord 

og sør for denne, ble understreket ved å sette opp forskjellige pinner eller steiner et stykke fra hverandre. Om 

vi gikk en lang strekning frem og tilbake flere ganger, ville vi se at skyggen hadde flyttet seg like langt til 

neste stein eller pinne.  

Sol og måne vandrer ellers stort sett fra øst til vest i løpet av dagen og natten, og dagverden og 

nattverden virket altså som like lange, der natten var den tiden solen sov, eller den tiden solen skinte for de 

som var i dødsriket, under jorden. Ved ekvator var månen borte fra himmelen 3 døgn hver måned, på solsiden 

av jorden, og den var da dø i 3 dager, eller sov i 3 dager, og stod opp til liv igjen.  
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I religioner som er 1000 år eldre enn de vi kjenner som dagens store slike, så antok man at alle 

mennesker sov i jorden 3 dager før de stod opp til liv igjen oppe på himmelen. At det ikke var kroppen, men 

livsevnene, sjelen, som stod opp på samme himmel over vår egen verden. At dette også er skriftlig historie, 

religions-historie, gjør at det ikke bare er en tanke, eller oppdiktet-het som gjør at vi kan undres over om hva 

det er som kommer fra menneskelig observasjon, eller hva som skulle være forkynt av en skaper. Men at en 

åndskraft hadde skapt oss levende, og kunne virke i alt, virket tydelig for de fleste som følte på kreftene i 

tilværelsen, for alt forståelig og uforståelig. 

Differensialkraften og evolusjons-teorien har en noe annerledes tilnærming av hvordan kreftene i 

tilværelsen virker og hvordan rekkefølgen og årsakene er til gangen i nettopp dette.  

Vi slipper derimot ikke begrepet luft, vind, ånd unna oss kun med dette. Vi kan se videre på andre sider 

av det samme. Da luft virket til å være en styrke, virvel-vind og vinder, storm, tornado, orkan, lyn og torden, 

så lignet dette også på styrkereguleringen vi kunne styre med vilje, eller få til ved å vise det til en annen, at 

det gikk an å blåse svakt og sterkt, og slik også rope svakt og høyt. Når vinden kom så suste det, og kunne 

brumle når vindretningen kolliderte. Vi kunne trekke mye luft inn, og vi kunne blåse kraftig ut igjen, vi kunne 

blåse svakt, og vi kunne også hviske uten stemme-bånds-lyder. 

Vi kan også si at folk tolket været, tolket vindene, lærte tegn som skyer og vinden dannet, farger på 

himmelen som kunne fortelle om neste dag var solfylt eller kom med frost, og til og med lukte dufter som 

kunne fortelle om det var sønnavind eller nordavind, østlig eller vestlig vind. Om det var en stor bisonhorde 

en mil unna ville enkelte klare å lukte slikt i vinden, andre ganger pollen, slik at man kunne si at blomstring 

snar var på vei. Å følge med tiden slik og tegnene fortalte også om dyrevandringer og fiskevandringer i elver, 

slik at livsvilkårene og stjernetegn, solens stilling hver måned, månens stilling, ble varsling av hvilken tid og 

mat-forråd som vi kunne vente oss, og hva slags bekledning og forflytting vi burde gjøre med oss.  

Vær og vind settes sammen til denne styrkefordelingen som naturen, livsånden, kreftene i naturen slik 

hadde. Vinden lagde også kraftige bølger på vannet. Og med vindene kom regnet som kunne skape flom, slik 

at det virket som at vindene skapte regn, eller bar med seg regn. Dette gjaldt også snø, hagl, kulde og varme. 

Vi lærte slik tidlig å merke oss østavinden der solen står opp, vestavinden der solen gikk ned, sønnavind som 

ofte kom med varme og mange ganger sykdom i regnperioder, og nordavinden som ofte kunne være veldig 

kald. Alt dette er typisk nord for ekvator, litt annerledes ved ekvator og sør for ekvator, fordi der har dette 

motsatte retninger på nord og sør. Fordi her kan sønnavinden være denkalde og nordavinden være den varme. 

Lyn og torden uvær og livskreftene, åndskraften for alt, den store «Manitou», den store verdensånden, 

var slik respektert og grunnlag for orientering og oversikt for oss. Hva så med livs-kreftene. For at dyrene 

skulle få puste måtte de ha luft, og uten luft døde fugler, insekter, alle husdyr og dyr i naturen som pattedyr, 

krypdyr og froskedyr, salamandre. Om det ikke var oksygen i vannet, luft-løst vann, så døde også fiskene og 

de fleste havdyr som kreps, blekksprut, maneter, og mange havplanter.  

Plantene på land og i havet lager som kjent oksygen selv slik at disse kan overleve bra i et lukket miljø. 

Men generelt så vil også plantene dø om det er for lite oksygen eller det er vakuum, ikke luft i det hele tatt. 

Plantene nyttiggjør seg karbon-di-oksyd i lufte sammen med sollys, og benytter dette til selv å lage oksygen. 

Slik sett er planter avhengige av luft.  

Luft var slik noe alt liv trengte, og dette observerte folk i steinalderen og begynnelsen av sivilisasjonen. 

Vi kunne ikke stenge noe av dette inne i en tett krukke. Det meste av livet trenger også sollys og varme fra 

solen. Ellers ville alt blitt frosset og det meste dø ut, og plantene som bruker jord, vann, og sollys for å få 

karbon-di-oksyd fra luften, ville ikke kunne produsert oksygen, eller vekselvirke med naturen som livsvekster, 

og kan da lett dø ut.  

Vi fant det samme med dyrene våre og oss selv, og slik sett ble det mer og mer klart at luften 

representerte en livgivende egenskap, noe med styrke, pust, og egenskapene som bevegelse, virkning, ånde: 

Det som fikk noe til å bevege seg, virke, og hadde styrke, energi. Dette er årsaken til forbindelsen mellom 

luften og livs-egenskapene, altså en virkende kraft i eller bak det som liv måtte ha, og som kunne være godt 

og vondt for oss, slik som været.  

Den verdensomfattende livsånden, virksomheten i luften, vindene, ble altså et begrep med både logisk 

og mystisk karakter. Hva i luft dette var har vist seg å være oksygenet som trengs til alle stoffskifte-prosesser 

i cellene, fordøyelsen av næring til kroppen og dens kjemiske drift. Altså Liv er lik med mat, føde, og at luft 

er forbrennings-stoff gjennom oksygenet, og uten dette trengtes ikke luft. 



 

 

41 

Dette henviser til ganske kjente fysiske egenskaper som ikke kunne forklares med kun de gamle 

oppdelinger av elementer, fellesbetegnelse på alle grunnstoffer i forbindelser, altså er ikke forklart gjennom 

luft, ild, jord og vann, annet enn at disse er med i prosessen. Det er funksjons-fysiske stoffer som aktiveres. 

Jeg vil derimot understreke at begrepet ånde luft som livs-egenskap, ånde-rett, nettopp kommer ut av 

og identifiseres som luft og pust, og grunnlag for begrepet ånde-rett og dets styrke, virke-kraft. Uten dette ikke 

liv. Ett slags ånde-rett, fungerer, selv om det ikke er oksygenet som er start-kilden, men med slik som i 

prosesser der karbon-di-oksyd virker og i spaltning ab metan, andre syntese-prosesser, så fungerer denne 

omvekslingen av stoffer og organisk virksomhet som nettopp et slags ånde-rett, en spaltning og 

sammenføyning av gasser og faste stoffer som forbrenningssystem som oksygenet deltar i, og som slik ikke 

kan utelukkes som energikilde til fotosyntesen og til stoffskiftet i de fleste planter og dyr, hos bakterier, sopp, 

og en del lite godt klassifiserte mikroorganismer.  

Vi har senere fått høre hvordan hærførere har tolket vinden, hvordan vær og vind, denne store ånden 

har vært på krigsherrens eller kongens side, At åndene, vindene, verdensåndene har vært motstand eller 

medvirkende kraft for partene i konflikter eller på reiser, handelsreiser. Vi har også hørt om verdensåndens 

vrede gjennom lyn og torden. Vi har hørt at verdensånden med lynet har slått noen til døde. Med rette, eller 

følt som urettferdig.  

Styrken bli ofte sammenlignet med staheten, viljes-graden, hvor mye styrke og villskap vi selv kan 

sette inn, eller fornuftig styring av kraft-rettelsen, øvelse, kampteknikk, knep, at vi har bevisst bruk av styrkene 

våre til gjøremål. Dette har også verdensånden blitt noe identifisert med. At det er den store åndens vilje om 

hva slags vær vi får. At det ikke er like lett for meteorologene å forutsi dette bestandig, og heller ikke for 

sjamaner eller seerne, som ser det for seg. 

Vi kan selv i dag få høre noe som staheten, viljen, egenrådigheten, om så hovmodet kan vise til slik: 

Slik som denne damen som sa: Vestavind, østavind, sønnavind, nordavind, kom til meg, her skal dere 

motstand finne. Ett utrykk for at damen slett ikke hadde til hensikt å bøye seg for andre. Og lignende 

ble styrkemålet tolket av de som kjempet i all slags vær, krigere, helter, profeter, gudsnådige, også vandaler, 

barbarer, grusomme ledere: At de satte seg opp og sloss mot demonene og gudene, utfordret dem.  

Tåken, regnet, skodden, frostrøyken var også det som kunne skjule ulven, rovdyrene, eller en flokk 

med paniske dyr på flukt som kunne overrumple oss. Og slik sett kunne det være fiendtlige folk, stammer. 

Dette lignet mørket om natten, eller usynlige giftige skapninger og sykdommer. At man kunne bli syk av 

frostrøyk og tåke, det kunne være giftige jordgasser, det kunne skjule fiender og rovdyr, selv naturkatastrofer 

som flom som var på vei. Vi kunne slik sett også fryse i hjel.  

Poenget er at luft og vind ble knyttet til ånd og styrke, virkekraft, drivkrefter og livs-egenskaper som 

vår egen styrke og pusteevne, hvor friske og syke vi var, livs-egenskapene, sjelen vår, og til bevissthetens og 

livsfunksjonenes virksstyring, drivkraft som ble identifisert som ånds-kraft og viljeskraft, og en intelligent 

indre virknings-funksjon, en intelligent skapende, drivkraft, ånds-kraft.  

Dette er den intelligente, virkende åndskraften som Er, som vi ikke alltid kan forutse virkningene 

og viljen til, og som virker som den styrer etter sin egen evne og ikke minst; været. Og det er her ikke lett 

å innse at vi selv kan være konkurrent til å skade eller forebygge den natur og det luftlaget med vindene selv, 

slik som mange av postene i økokrisen og i det vi kaller forurensning og ødeleggelse av naturen. Slik sett 

regner mange det til at alt er overlatt til og er Guds vilje, og om dommedag kommer sp er det opp til han.  

Dermed blåser vi ofte i hva vi selv gjør, kanskje med en viss forsiktighet til tider, men anser en alles 

kamp mot alle som en slags åndslivs-konkurranse mellom viljes-styrker. Vi skal aldri tape for en annen. Heller 

det en at vi setter oss inn i hva det er som er de faktiske forholdene og mulighetene i praksis. Og slik sett 

fighter vi kun om våre egne behov som enkeltindivider og grupper, og her gjør ikke Kierkegaard, Platon og 

Nietzsche det noe lettere for oss fordi adgangen ut er isolert. Men at vi kan tenke selv har de jo sagt. 

La Guds vilje skje, som at vi ikke skulle kunne ha et ord med i laget selv for å opprettholde alles liv 

og naturens egne behov for livsfunksjoner, kretsløpet. Da kan det ligne denne skure-og-gå-økonomien der det 

ikke er grenser for økonomisk vekst. 

I religionene finner vi ofte et ferdig konkludert innhold, en manifestasjon. Her forklares dirkete at 

kraften, styrken, intelligensen alt er der i sin helhet, og med de opplevelser denne kraftånden, Guden, 

skaperkraften og skaperkreftene har, som et oppvåknende grunnlag for av ulike grunner ville skape en verden 

eller det s liv og kropper, natur og fysiske saker. På sett og vis viser både sjamanismen, hinduismen, taoismen, 

buddhismen og de vestlige religioner, oftest også de afrikanske og amerikanske religioner til lignende 

skapelsesberetninger. Enkelte stammer har derimot en slags annen gange i fremveksten av liv og virke. 



 

 

42 

Ett svært viktig element der åndskraften kommer til syne og høres, er når prestene, teologene, eventuelt 

sjamanene, men også mange andre innvidde i slike prosesser, sier at der trakk den gamle sitt siste sukk, sitt 

siste åndedrag. På den ene siden pleier da ofte den gamle å heve brystet noe, komme med et stønn, og så 

senker brystkassen seg igjen, hodet blir slapt, ansiktet kan skifte svakt farge, og pupillene blir avlange, 

elliptiske i  stedet for runde. Her regnes da personen som død.  

Men eksempler viser at man kan blåse liv i med kunstig ånde-rett, eller starte opp hjerte med elektrisk 

sjokk, flere andre metoder, men det behøver slett ikke å lykkes. Den gamle som sovner slik inn, pleier å være 

følge av en lengre tid med svekket helse, sykdom, slik at den døende selv, og de rundt denne personen 

forventer at det går mot en slutt der det ikke er noen videre mening å holde seg til livet for enhver pris i smerter 

eller være i kunstig koma, kun ha intraviøs hjelp til næring. 

Poenget er at denne åndedrags-avslutningen synes med øynene våre, og reaksjonen minner først og 

fremst om en pustebevegelse, og er også det om vi måler inntak og uttak av dette. Slik er det likedan. Det 

andre er at lyd oppstår som følge av luft gjennom stemmebåndene, eller fra luft i lunger eller mage som kan 

lage en plystrende eller hul lyd uten stemmebåndets hjelp, men at disse lyder uansett forekommer som at gass, 

luft, karbon-di-oksyd, oksygen og nitrogen, og noe vanndamp, at det vi kaller luft presser seg gjennom 

systemet likt som en pust, og som en del av nettopp dette åndedraget, men som vi hører som lyder.  

Vi hører det med øret, og måler det med mikrofoner, tar opp lyden, og vi kan se på dette med øynene 

og med kamera, og til og med lydbilde, ultralyd, og med magnetskannere, samt at vi kan måle hjernebølger 

og varmeenergi-utladninger ved ut-åndingen. 

Det siste åndedraget er altså noe vi registrerer med sansene våre likt som annet fysisk vi merker med 

sansene, og som vi måler med fysiske måleinstrumenter slik lyder og visuelle inntrykk kan fotograferes og 

filmes som ellers av fysiske saksforhold i naturen.  

Akkurat denne delen av ånds-draget, ånderettet, er det altså knyttet fysiske bevegelser og tid til, 

hastighet, og der lyd og lys, eventuelt fysisk trykk om vi kjenner på brystkassen med handen i mørket, at det 

siste ånde-draget kommer. Det å blåse livets ånde inn i en person, vil si det samme som at vi får i gang en slik 

ånde-retts-virksomhet som gjør at man puster videre. Det vanlige er også at personen da kommer til bevissthet 

som oftest.  

Med bevisstheten kan vi med tiden lære å regulere ånde-rett og pust etter de oppgaver vi står ovenfor. 

Denne bevisste opplæring av, eller erfaring, vaner for slikt, fører til at vi bevisst kan si at vi kan styre pusten, 

ånderettet, åndedragene. Slik sett anses bevisstheten som den høyeste egenskapen som har kommet til 

mennesket gjennom åndedraget. Og ofte forstått som at bevisstheten har makten over ånden, åndingen, tilen 

viss grad. Styring. Kontroll. 

Et viktig poeng er den mengden, tilknytting til ånd, ånde-rett, åndedrag, ånds-egenskapen, 

bevisstheten, livs-pusten, å blåse livet pust, eller livets ånde inn i leiren eller inn i mennesket, eller en leirfigur, 

trefigur, metall-figur eller tegning, er også typiske kjent utrykk som er forbundet til den samme prosess som 

det alt liv er avhengig av, verdensånden, og som virker gjennom blant annet vindene. 

Dette poenget er at det sansbart og fysisk målt skjer i utstrekningen og som kraft-energi i utstrekningen, 

og at denne del av åndskraften trer frem i romtid-naturen som den fysisk gjenkjennbare ånds-funksjon, hvorpå 

vi ellers neppe kunne identifisert om noe var dødt eller levende. Kropp, legeme, materie, biologisk funksjon, 

er som stoffegenskaper til stede, men vi identifiserer også åndskrefter gjennom slike fysiske observasjoner. 

Spørsmålet er da om rom, tid, utstrekningen, bevegelsen, slik sett gjelder for at ånd, bevissthet, 

kan fremstå som et utstrekningsbevegelig fenomen? 

Så følger det en gange, en rekkefølge, en slags sortering av innholdet og livsvilkår som skal oppfylles, 

ordens-direktiver og lover, og hvem som skal være på sin plass, spise hva, så og høste og bli mange på jorden, 

der stammens medlemmer er de utvalgte folk. En slik beretning kan ut fra behov, følelser og ordens-kultur 

anses som nyttig, brukbart, eller til dels godkjennes av svært mange.  

Her diskuteres ikke for mye om hva som er rett eller galt med historien, men at budskapet regnes som 

en overordnet funksjon for tilværelsen. At man mener at det er åndskraft, at den har noe å si for liv og 

egenskaper, og at den har intelligens i seg, og styrke, at det er en slektenes gang, ondt og godt, som en 

tilværelsens kamp for individ og samfunn, og ligner ganske mye på slik vi opplever dette også. Om man ikke 

tror på det samme, har en annen tro, ikke tilslutter seg det samme, så kommer begrep om vold og dø over de 

vantro inn i bildet, at disse ikke har livets rett. Blanko fullmakt til død over andre. Moderate former innen de 

forskjellige religionene forsøker å gi en mer tilgivende og forsonlig holdning for annerledes troende. 
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Om det ikke avkreves ytterligere innsikt så vil det være en begynnende veiledning i livet som alle 

kjenner til enten de er enige eller uenige i dette, men et sted for alle som et fast holdepunkt å sammenligne 

med videre for alle sosiale og ulike meninger og holdninger. At barn slik ofte blir oppdratt i troen, og kanskje 

heller ikke vet om noe annet alternativ til forklaring. At man tror, og ensbetydende med at man vet, det eneste 

man kan forholde seg til, eller etter kritisk vurdering finner troen riktig. Slik sett er det ikke så mye vi kan si 

om nettopp denne inngangen til livet og troens forklaring.  

Jeg kan ikke verifisere begrep som navn, identiteter, personliggjørelse av noen religiøs form, men kan 

godta begrepet ånd so en samlet bevissthets-funksjonell forestilling, der dette står for en bakenfor-liggende 

virksom kraft-natur, eller kraft-funksjon. På denne måten er begrepet ånd, begrepet veien, TAO, retning og 

handling, bundet i en indre funksjons-natur, prinsipp, funksjon, og videre den oppstående og slukkede 

bevissthet, opphøret, opplysningen grense, NIRVANA bundet til en underliggende funksjon.  

Da det ikke kommer frem en sikker mystisk funksjon eller sikker logisk funksjon for dette, disse, 

likedan som for den teoretiske kvantefysikken funksjons-grunnlag, så hevder jeg derfor Differensialkraftens 

funksjon som et manglende supplement til en grunnleggende funksjon for alle de samme funksjons-

muligheter. Jeg ser ingen konflikt rundt dette. 

 

Det jeg vet er at fortellinger, skrifter, tradisjonelle overleveringer har kommet med i mange av de 

senere og overlevende religioner, ved siden av at de elsdte gammelskriftlige har sterkere bombastiske 

påstander om hvordan forløpet vårt er som skapelse. Og til de grader er det gjengit som formidlet rett fra Gud 

selv, og derfor kan man ikke annet enn å si at livssynsgrupper slik, som gresk, romersk, egyptisk, jødisk, 

senere islam, muslimsk, at deres bøker gjengis som en direkte overlevering fra ånden selv. Og bøkene, troen, 

skriftene skal følges eller adlydes ordrett. 

Man kan bli kjent med alle disse skriftene, kort sagt lese dem, uten av den grunn bli en troende. Men 

tillit til presteskap er gjerne slik at det ikke behøver å være mye som tas frem for at man tilkjenner seg troen. 

Og at det som er skrevet er bokstavelig riktig. Slik dukker plutselig samlede verk en dag opp etter altså lengre 

tids samling av hva hellige har sagt, eller hva folket har opplevd, og hva som man mener er tatt ut av den 

almektige selv. Mosebøkene, stort sett tilgjengelig etter 290 fkr.  

Grekernes religion fra 600 fkr, spesielt rundt 450-tallet før kr, og senere evangelier først rundt 70 og 

senere etter, Kopternes bibel rundt 200 ekr, og så kommer hinduismen med hovedskrfiter rundt 100-200 fkr. 

Utenom dette har Taoismen i skriftbok som større verk kommet frem mellom 200 før til 200 etter kr, selv om 

Kon-fu-tse med egen lære og med taoisme, forandringens skrift-deler, og YinYang også har spor fra Kon-fu-

tse. Det er Lao-Tse som dyrker frem mye av denne læren.  

Buddhismen er fra Buddhas tid rundt 400 fkr. Nå er da også Mayane med rundt noe etter år 0, men de 

har nok ikke dette skriftspråket ferdig da. Senere på den tiden maya-aztekisk rike oppstår 1400 ekr har de dette 

i tolkbare symboler, skrift, lydgjengivelse, fortelling, altså deres bibel. Popul Vuh er en historie der en maya 

oversatte bibelens stoff med bytte til navn kjent i deres egen kultur, der mayane var de utvalgte. 

Poenget er slik: At sekter og det som kalles sterkt konservative troende i alle grupper tro, ofte holder 

seg til det som er ordrett, og følger dommer, straff og belønning ut fra dette. Det kan også bli snakk om 

replimande til de som ikke tilkjenner seg denne tro. Kort sagt. At for meg og andre som ville ha tatt opp 

temaer, så kan man bli møtt med at det er udiskutabelt. At dette er den gitte sannhet ut fra det hellige ledet av 

Gud, Ånden, selv. Det er dette jeg kaller den moderne og de ledende religioner, at de er sannhetens verk selv. 

De dukker opp som pluytselig i den formen at skriftet føres frem som ment ferdig verk, ogskal følges fra den 

dato. Og helst så ordrett som mulig. Oppgaver og ordrelyd er gitt, i sannheten, altså skrfitet.  

Å mene noe annet enn den skapelses-beretningen som foreligger er altså helligbrøde, og straffbart. Det 

vil da ikke være enkelt til tider for de som kaller seg evolusjonister. 

Men så er det ganske mange, både protestanter, katolikker, muslimer, buddhister, taoister, og ulike 

afrikanske, indianske, sør- og mmelom-amerikasnke indianere, samten skare av de som vokser opp med 

fossilene og dinosurenes tidsalder, som selv er vitne ved funn av slikt, og lagdelinger i fjell, finner denne som 

en rimelig vitenskap, Også den bilogiske evolusjons genlære. At de mener at skapelsen har foregått over lengre 

tid og ser alle tidsperiodene som de 7 dagene skapelse. At det er rekkefølgen som teller.  

Arv og hva som utvikles med denne biologisk sett får de til å stemme. Ateister, mange kommunister, 

og de som har hengitt seg til natur-troen, og de store universelle systemer, har som regel bifalt evolusjons-

teorien. Så det er et større forent felleskap av troende og ikke-troende om hovedtrekk i evolusjonsteorien, og 

noen varianter av denne. 
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KAPITEL 17 Evolusjon og Evolusjons-teorier 

Begrep om liv, føde, energi, utvikling og 

evolusjon. 
 

Føde og liv. 
 

 Føde. Føde er ressurser. Eller kraft-styrke-middel, tilført energi så kroppens funksjoner kan virke. Vi 

kan si at mineraler inkludert vann gir bergarter og vann. Temperaturen bestemmer om bergarter blir flytende 

eller går over i gassform. Vi vet at de dypere lag under jordsmonn og bergartene inneholder lava, det vil si 

sterk varme og flytende bergarter, eller om vi vil flytende grunnstoff-molekyler. Bergarts-korn gir jord, leire. 

De letteste stoffene flyter øverst, og derfor består bergartene mest av de letteste grunnstoffene, og 

øverst her er hydrogen, litium, beryllium, bor karbon, nitrogen, oksygen og senere også mange metaller og 

halvmetaller, andre som kalium, kalsium, aluminium, fosfor, svovel, klor, natrium, silisium, jern og kobber. 

Faste, flytende, gass-like tilstander, avgjøres ofte av temperatur, som frysepunkter, smeltepunkter, koke-

punkter. Form-endringen av stoffene slik kalles aggregat-tilstandene. 

 De hundre grunnstoffene som er grunnlaget for jord, luft, vann og ild, avgivelse av lys og elektroner, 

som gir magnetisme og elektrisitet og tyngde, masse, er altså grunnlaget for bergarter, vann og oksygen 

nitrogen og karbon-di-oksyd, CO2, i lufte som er i gassform. Vann holder seg for det meste på jorda flytende, 

men der det er kaldere ligger det som tykke islag, og en del av vannet er i gassform som damp, skyer, som 

bærere av regn som fraktes med vindene. Vann består av to deler hydrogen og 1 del oksygen, H2O. I lufta er 

det O2 N2 og CO2 som er dominerende med mindre mengder med vann H2O. 

 De lette bergartene som danner overflaten på jorda, de øverste bergartene har altså alle de stoffene i 

seg som organiske forbindelser trenger for å danne stoffene i livsorganismer. Som eksempel så har fett, sukker 

og proteiner i hovedsak Karbon og Hydrogen i seg for fett, og sukre har også oksygen, og proteiner har 

nitrogen og svovel i seg. Det finnes mange organiske forbindelser som kan benytte enkelte andre virkemidler 

fra bergartene ut fra hvor de vokser, miljøet og bergartene der, fra landjorda til dyphavet. Selv ute i 

verdensrommet har vi frossen blåsyre, hydrogencyanid, HCN, som kan selv-reagere og danne grunnlaget for 

3 av de 4 arvestoffene våre som enkle aminosyrer.  

Vi kaller disse nukleinsyrer, mens de samme lignende som lengre RNA og andre proteiner kalles 

aminosyrer fordi de alt i alt har nitrogen med i byggingen. Nuklein-syre kalles det oftest fordi de er kjernen, 

og ofte tettpakket og med stor styrefunksjon av prosesser i cellen, til form og reaksjonsprosesser, 

virkemuligheter, og endring i slike egenskaper. 

Bare ut fra naturen selv, utenom proteiner som bygges, så oppstår det en rekke stoff-blandinger som 

kalles organiske mineralsteiner eller krystaller, bergarts-stoffer. Med den rette blandingen av naturgasser som 

vanndamp, karbon-di-oksyd, ammoniakk og metan, som utsettes for lyn, eller gnister, elektriske lysbuer, så 

dannes det her både DNA, sukker og fosfor-forbindelser, noe som betyr at fosfor er til stede også i en slik 

atmosfære. Også når flytende lava, der temperaturer ikke kan opprettholde noen organiske strukturer, og som 

dryppes i sterilisert vann med samme blanding av salter og sporstoff som i havvann, men som enkeltstoffer 

uten organiske forbindelser, så dannes også DNA og RNA, sukkere, fettstoffer og proteiner ellers.  

Dette betyr at grunnlaget for celledannelser er sikkert tilstede for fettet danner nesten automatisk 

fettkuler i vann. Og i alle organiske celler så er det en likedan proporsjonal fordeling av salter og enkle 

proteiner i eggehviten som det blir av dette når det er blandet i vann. Uten en viss mengde proteiner til stede 

så vil dett bli for enkle fettceller uten noen virksomme drifts-systemer mellom proteiner som vi kan kalle 

livfullt. Aktivt og balansert.  

Det som særpreger livet, cellene, er at et indre og ytre trykk oppveies av blandingen inne i cellen og 

trykket fra havvann eller trykket fra lufta på utsiden av cellen. Det meste av alt liv er derfor mellom bakken 

og 4 meter over denne, ofte bare en meter opp eller to, mens noe lignende er det i havet, at her er det meste av 

livsorganismene i strandsonene, fra overflaten og ti meter nedover. I dykk så tar de fleste kortere turer langt 

under dette. Det finnes mange livsformer som regulerer trykket til forholdene rundt seg. 
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Trykket utgjør forskjellen mellom om celler skrumper inn, eller sprekker, tørker ut, stivner, eller går 

lekk, oppløses. Slik sett fungerer fett-cellevegger noe fleksibelt ved at fett-stoffer kan erstatte utvidelser av 

celleveggene fra cellenes egen-produksjon av fett-molekyler. Det finnes også enzymer og stoffer som kan 

endre det indre trykket i en balanse med de ytre trykkmiljøet.  

Det som ikke kan forbigås er at livsformene må innta energi, som da blir kalt føde, næring, som vann 

og luft, der planter tar til seg karbon-di-oksyd i høy grad som produksjonsstoff, og der dyr tar inn oksygen 

som produksjons-stoff, for stoffskifte i cellene, eller stoff-bygning, at de omdanner stoffer til sukker, fett og 

proteiner og bryter ned sukker, fett og proteiner. Disse prosessene kalles som regel fordøyelse, der dette er 

energi som brytes ned eller bygges opp, men hvorpå av alt som tas inn, så blir resten som ikke benyttes, ført 

ut igjen som avfall.  

Planter avgir store mengder oksygen gjennom deres byggeprosess som kalles fotosyntesen, og dyr 

benytter energi som brytes ned til å bygge nye koblinger av proteiner, fett og sukre og avgir mye nitrogen og 

karbon-di-oksyd som avfall, og her kalles bygge-prosessene med omdannelse av energi for stoffskifte. Alle 

bevegelser krever altså et stoffskifte, slik som å løpe eller å fly. 

Her benyttes energien. Og da de fleste organismer har et visst balansert vekst-nivå som voksne, eller 

ferdig utviklede individer så betyr dette at organismer får en viss gjennomsnitts-størrelse. Her er det en balanse 

med inntak av energi inn og energi ut igjen. Holder dyr og planter en normal-vekst-kurve, aktivitets-kurve, så 

vil gjennomsnittet bety at de holder nesten samme masse-vekt, og at energi inn og ut i gjennomsnitt er like 

store over tid, eller endrer seg rundt 10-20 prosent over tid.  

Det vi tar opp som energi til omdannelsesprosess for bruk av energi i kroppen, kaller vi næring, føde, 

mat, som omfatter mat, drikke, luft, som mer spesifikt kan utrykkes som proteiner, fett og sukker, oksygen, 

og vann. Her slippes en god del næring som ikke er nedbrutt ut igjen, men 10 prosent blir omdannet til kropps-

virknings-energi, minst, og så slippes det ut igjen nitrogen og karbon-di-oksyd igjen fra stoffskifteprosessen. 

Urin og forbrent luft. Overskudd av vann slippes også ut igjen. Vi kaller dette ekskrementer, avfall.  

Å spise, fortære, gå på do, gjøre fra seg igjen. Dette er det som livsorganismer gjør som energi inn og 

ut, akkurat som en støvsuger som skulle blåse alt ut igjen på den andre siden av seg. Det tar en tid gjennom 

kroppen som er fordøyelse og omsetning av bevegelses-energier. Slik sett er vakuum og overtrykk, suge og 

pumpe, noe som stemmer godt med kraft-motkraft-funksjonen til Differensialkraften fordi da må det tilføres 

ekstra for at mer aktivitet skal skje i utvekslings-sonene mellom to slike tilstander. 

Alt brukes stort sett til å gjenta denne prosessen, og der bevegelse og fordøyelse, energi-omsetning, 

oftest krever en ekstra renseprosess som kan skje i hvileperioder, søvn, restaureringstid, oppladning av energi-

potensialet. Som uthvilt fungerer de fleste livsorganismer normalt igjen.  

Kjemiske eksperimenter med de alminnelige grunnstoffene viser at proteiner, sukker og fett kan utløse 

slike reaksjoner bit for bit selv om det ikke er i en livsorganisme, og at flere slike sammen kan gi store mengder 

kombinasjoner av slike stoffer.  

Ut fra DNA, RNA, og en rekke andre kjente forbindelser av sukker, proteiner, og fettstoffer, er det 

påvist at mange flere komplekse celleorganeller kan dannes som omformer dette til peptider som får mer 

avanserte celleprosesser til å fungere. Dette kan skje selv om det ikke er inne i en celle. Forskere har lurt på 

hvordan dette var mulig inntil de fant de kjemiske lovene for dette, med grunnlag i nettopp grunnstoffene. Det 

var logiske koblinger som stemte matematisk og kunne beregnes som normalt riktig reaksjon. Det fysiske ble 

normalt ikke regnet som at de hadde slik egenskap. 

Videre at det skjer en del nye utviklinger over tid av andre slike egenskaper, eller i spesielle tilfeller 

som inntreffer som sporstoffer som virker som enzymer eller gen-endrende effekter. At utviklingslære eller 

evolusjonslære ut fra slike trinn er mulig er ikke tvilsomt lengre for biologer og kjemikere. Men hva vi ellers 

tror er jo en annen sak. Livssynsdebatter lanseres stadig.  

Poenget er at de organiske biologiske kropps-systemer er fysiske, og har fysiske prosesser der lyd, lys, 

elektrisitet, magnetisme og gravitasjon fungerer som hoved-balanse-faktorer og følger beregnede 

funksjonsmønstre ut fra de funksjoner de originale grunnstoffer har som ellers ikke er levende funksjoner. 

Men kombinasjoner av disse til organiske og biologiske funksjoner skaper samtidig mange fler felt-

kombinasjoner og funksjons-kombinasjoner som igjen danner en utvidet kjemisk og funksjonell virkelighet 

selv for partiklene og grunnstoffene på originalt grunn-nivå.  
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Det er her vi kan si at kvantefysikken løste opp de fleste av de store gåtene slik. En balansert fysikk og 

kjemi for uorganiske og organiske forbindelser som mer eller mindre fjernet skille mellom grunnstoffer som 

døde eller livgivende funksjoner, men at begge mulighetene fantes i regnskapet med de originale grunnstoffer 

som mineraler og bergarter, og videre som organiske forbindelser.  

Men de organiske betingelser stilte større krav til temperatur og miljø-betingelsene for å være 

virksomme, mellom -200 - +300 grader Celsius, og der har jorden en ganske god sone der den oppholder seg 

i størrelse og avstand og fart rundt solen, og med vann i flytende tilstand med riktig temperaturer for organisk 

kombinasjonsmangfold og atmosfære, for ikke å si vær, vind, månenes innvirkning med flo og fjære. Vi kan 

si at så langt har jorden en stabil plass i solsystemet og i kosmos, universet vi lever i. 

Dette holder jorden ganske varm og lava-flytende innvendig og godt temperert, og slik at den heller 

ikke stivner så fort som slik planeten mars har gjort og som månen har gjort. Slik sett holder jorden 

livsforholdenes betingelser og drifts-systemet sitt gående lenge. Det som kan true er selvsagt ulike store 

naturkatastrofer som supervulkaner, superbølger, kometer og meteorer, eller om det skulle skje en stor endring 

i solens funksjoner.  

Utenom det er vi jo i stand til å legge jorden under asfalt og steke alt liv, forurense den helt eller endre 

klima for meget. Oksygen-produksjonen fra plantene er alfa og omega for alt som er større enn mikro-

biologiske vesener. Vi knekker jorden lett ved menneskelig hjelp, atombomber og oppvarming. 

Jorden er rundt 1270 mil tykk tvers igjennom, og gjennomsnittet på bergartene som flyter oppe på 

lavaen, jordskorpa, er rundt 1-3 mil tykk. Under de store havområder bare 3-5 km tykk. Atmosfæren er i snitt 

2 mil tykk, og over polene er den bare knapt 1 mil tykk. Utenfor denne to-milssonen med luft-lags-atmosfære, 

så kommer verdensrommet der luftlaget slutter og det nesten ikke er partikler og kloder uten at det er rimelig 

store avstander mellom slike i forhold til deres målestokk.  

Månen er nærmest og er 43.000 mil unna. Andre planeter er 5 millioner mil unna eller mer. Alt i 

mellom kalles det mørke verdensrommet. Regnes ofte som tomt og vektløst. Men gravitasjons-felt-krefter og 

spesielt lys-energi-partikler finnes overalt her.  

Dette havet, vann, atmosfæren og luft, sammen med bergarts-sedimenter som jord og leire, er 

utgangspunktet for livs-bygge-stoffer som næring til planter og mikro-organismer som igjen gir planteetere 

og rovdyr, samt mennesket sin føde, mat. Gjelder for alle havgående og luftgående og landgående livs-former, 

og de bygger stort sett på de samme 4 arvestoffer, og de samme 20-21 proteiner, samt sukker, fosfat, og fett-

stoffene.  

Denne arvelige genetiske koden og slektskaps-forbindelse er vi i ferd med å avlese for plante- og 

dyreriket, for bakterier og virus. Også arvelige og pådratte sykdommer. I mellomtiden gir økonomiske og 

miljømessige problemer mellom mennesker en kamp, som igjen avgir en stor og hensynsløs forurensning og 

varmemengde i den store konkurransen de har laget seg mellom hverandre der hensyn til liv nesten er verdiløst.  

Vi kan lure på om holdbarhets-moral for liv gjelder, selv om en himmel og helvete er ferdige doms-

plasser, fordi jorden og livet her, var stedet som lover og bud, moralen gjaldt for. Hvor ellers? Om ikke noe 

annet, så er det ikke noe annet sted å se som vi vet om og kan dra til, slik at vi trenger nettopp og la 

holdbarheten vår holde seg til det som da også er holdbart for oss som liv, og å klare å sortere ut hvilke 

holdbarheter dette er. Først og fremst å ikke skade livet mer enn det vi har gjort, og rense opp etter oss.  

Det betyr at alle kjente religioner og livssyn må omstille seg til bevarelse fremfor alt hat mot annerledes 

holdbart liv, og videre at makt, hat og sjalusi, og grenseløs konkurranse må vike for en mer fornuftig løsning. 

Dette gjelder alle ideologier og styrings-systemer. En full reorganisering og mot skadeberettigelse. 

Liv er et system som det innføres næring i eller som kan ta til seg dette, altså energi, for så å virke 

innenfor et aktivt bevegelig normalmønster som med tiden endres noe, og som avgir energi i like stor grad 

som avfall og bevegelses-energi til omgivelsene igjen. Den energien det kostet å bygge organismen til utvokst, 

og tilbake som energi i naturen er totalt sett den samme, likt som den energien som er utløst i livet og absorbert 

tilbake til naturen er den samme.  

Slik er liv stort sett energi inn og strukturerte kompliserte energi-bevegelses-utfoldelser for artstyper, 

livs-arter, og som avgir denne energien tilbake til der den samme mengden kom fra. Bevisstheten er en slags 

retningsorientering for struktur-bevegelses-virksomheten, og som ikke finnes som likt mønster i enkle 

grunnstoffer og bergarter som fungerer mer bundet i faste mønstre som flytende, faste og gasslignende 

tilstander, eller som partikler de er dannet av i universet. 
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Det finnes selvsagt mange mer kjente måter å definere liv og mennesker på som regnes som akseptable. 

Men stort sett er livet og mennesket en struktur-endrende differensial-prosess, en differensial-funksjons-

prosess. Det er lite annet som kommer ut av den menneskelige intelligens enn dette. Vil utdypes senere. 

Begrepene intelligens, styrke, vilje, styring som ånd, og spesifikke egenskaper som sanser behov, 

følelser og bevegelses-muligheter, adferd og erfaring, husk, kropp- og nervesystem, er livs-egenskaper, sjel, 

altså virksomhets-funksjoner. En del av begrepet sjel, likedan som begrepet ånd, har en felles blanding som 

overgang, overføring, transformasjon mellom disse 2 tilstander, likt som drifter, den lavere ånd eller høyere 

sjel. Ett begrep som funksjonelt også ble sammenlignet med den livgivende og høyere luft-livs-kraft, eteren. 

Eteren er et manifestert begrep i gresk mytologi, oldtids-livssyn. At bevissthet og sjel var høyere 

livgivende egenskaper enn materiens stoff-egenskaper. Til eteren gjelder alle de holdbare opprett-holdelses-

egenskapene som virkningsfunksjoner vi finner fra jord, luft, vann og ild, altså mat, vekstfunksjoner, pusting, 

varme mot frost, kulde, drikke, bo. At det som virket for å holde det levende i gang, ble regnet som et tynnere 

usynlig stoff som de klassifiserte i aggregatlignende tilstand.  

Fast form, flytende, gass/luft, men også en høyere, tynnere, finere egenskap som ånd-sjel hadde, og 

som kunne skille materie og virknings-kraft ut av seg som fysiske og kroppslige funksjoner. Slik sett ligger 

ikke eter-begrepet så langt unna partikkel-fysikken og moderne evolusjons-teori. Men at her er det bare 

meninger, navn, gjenkjennelses-begrep for egenskapene, og ikke funksjonene i kraft, og bakgrunn for 

egenskaper det er snakk om. 

Hva er liv. 
Liv er når spesielt det dannes fett-cellevegger eller protein-kappe-celler som kan inneholde større eller 

mindre mengder vann i cytoplasma eller protoplasma, der fett, sukker og proteiner danner DNA- og RNA-

forbindelser som klarer å holde på celletrykket sitt, det vil si en stabil, holdbar tilstand og størrelse over en 

kort eller lang periode, samtidig med at det er et inntak og uttak som er balansert med stoff-skifte-funksjoner 

i seg, og der det er styrings-funksjoner for bevegelser på innsiden av cellen, eller utsiden av denne. Slik sett 

er allikevel funksjonelle deler som er avgjørende i denne prosessen slik som hvilende, dvale-liggende 

eggceller og sed-celler som svømmer eller opphopes, men virksomme også å forstå som liv, selv om sed-celler 

ikke trenger å ha stoffskifte den perioden de lever. Celler som kloner seg, eller ikke kan reprodusere seg, så 

er det liv til cellen dør. Celle, Kvinne, Mann som ikke kan reprodusere seg er levende liv: Klart definert! 

Med stoffskifte så betyr dette her inkludert fotosyntesen fordi sammensetning av celle-stoffer som 

produksjon av fett, sukker og proteiner fra mineraler sammen med karbon-di-oksyd og oksygen, samt sollys 

og enzym-virkende eller katalyserende stoffer, eventuelt proteinkorn, andre fargekorn, slik sett gjør et skifte 

av stoff-kombinasjonen slik som det også stoffskifte gjør i dyreceller. Planters stoffskifte bygger opp sukker, 

proteiner og fett, men de fleste har spaltningsprosessen vi kaller stoffskifte på plass og bryter slike ned i energi-

prosesser, der begge prosessene er føde, energi til vekst og virksomhet. Stoffskifte bryter oftest sukker, 

proteiner og fett ned til nye byggematerialer for nye protein-sammensetninger, men kan også benyttes direkte 

som byggematerialer eller slik de er som virksomme funksjoner som vi kan sammenligne med føde-prosessen 

fordi det er inntak av energi til vekst og virksomheten som skjer. 

Da det er forskjell på prosessene hos planter og dyr, har man lagt vekt på plantenes evne til å omdanne 

mineraler til sukker, fett og proteiner, og kaller dette fotosyntesen da sollys oftest trengs for prosessens skyld, 

men det finnes også andre varmestråler som klarer å utøve slike funksjoner. Mens dyrenes bygningssystem 

krever som regel at sukker fett og proteiner stort sett inntas ferdig oppbygd slik at magesyre, enzymer, og 

celle-prosessen kan bryte dette ned eller kombinere dette i vekst. Og opprett-holdelsen av sin balanse-drift.  

At energi må inn i både plante og dyreriket, i celler, for at livsfunksjoner skal være der er det 

avgjørende, for ellers tærer de bare på de ressurser de har, og risikerer å dø, men er levende inntil prosessene 

stopper opp. På denne måten er luft, det vil si oksygen i lufta og karbon-di-oksyd i lufta, viktig for at planter 

og dyr skal kunne fungere og gjøre spaltning og forbrennings-prosesser og omforme stoff og energi i 

cellekroppen. Slik sett er en forbrenning, og sammensetning der CO2 og O2 inngår, som ånding, det vil si 

inntak av energi, også føde, mat.  

Fordi det er umulig å forbrenne eller bygge opp sukker, fett og proteiner uten disse tilstede i 

kombinasjonene. Dette betyr at oksygen og karbon-di-oksyd her er inntak av energi som næring. Slik er luft, 

vann og sukker, proteiner, fett, karbon-di-oksyd, mineraler og oksygen, det samme som mat-funksjonen.  
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Å spise, få i seg. Og her gjør planter og dyr stort sett det samme som bensin og olje, der hydrokarboner, 

karbohydrater, kan omsettes gjennom tilførsel av oksygen, gi energi-virksomhet med samme avfalls-produkt, 

CO2, karbon-di-oksyd. 

Dvale-celler og søvn, koma, kan lignende som sed-celler, anses som livs-funksjoner fordi de ikke har 

opphørt, og kan virke ved de rette betingelser tilstede for inntak og uttak av energi, og likedan virksomhet. 

Avvik i slik virksomhet er allikevel livsformer. Om noen er sterile, og ikke kan formere seg videre, så er dette 

allikevel liv, så lenge dette fungerer med inntak, uttak, respons som celler som aktivitet vi kan identifisere 

som en levendevirksomhet, eller at de er virksomme, inntil funksjonene opphører. Dette betyr da at kreftceller 

og unormal vekst også er livsformer slik.  

Om funksjoner i plante og dyre-kropper, menneskekropper ikke har blitt nedbrutt enda, så kan også 

nødhjelp gjøre sitt til at funksjoner kan hjelpes i gang igjen om ikke en eller annen katalyserende funksjon kan 

starte av seg selv igjen etter en stund, noe ubestemt i tid. Her kan vedkommende ofte bli bedømt som død, 

uvirksomme, ute av funksjon for godt, men ved kunstig ånde-rett, riktig jord eller hjelp til planter, så kan 

planten eller mennesket våkne opp igjen. Og, fungere etter samme prinsipp der inntak av føde, energi og luft, 

CO2 og O2, samt vann, slik sett holder kropps-cellene i live. 

Dette inntaket og uttaket av energi fungerer ikke på samme måte ved bergarter, mineraler generelt. 

Utenom som faste stoffer, væsker og gassformene av dette, så skjer det ingen systematisk bygning og 

bevegelsesaktivitet som er rettet etter et bestemt behov, konsum, som alle de andre funksjons-delene følger et 

strukturert mønster for skifte av stoffkombinasjoner under bevegelser, og som i tillegg kan reprodusere seg 

selv eller ha kjønnet reproduksjon.  

Slike livs-egenskaper kan så bli ute av arvelig viderekomme, eller dannes uten å ha denne funksjonen, 

men vil allikevel fungere som liv inntil denne cellen er død. En steril kjønnsfunksjon eller uteblivelse av den 

kjønnede funksjonen betyr ikke at det levende individ ikke fungerer og trenger det som de andre trenger, og 

at holdninger ikke er gyldige for liv, følelser, som i menneskelig forstand betyr likestilt som følelses-individ 

og levende, moralsk sett. Holdbarhets-kriterier mot beskadigelse. Her er det ikke verdi-skalaer som gjelder 

som gyldige som livs-definisjon. Verdi-normeringen av folk er her tilsidesatt og uten gyldig funksjon. Dette 

er beviselige funksjoner. 

Livs-grunnlag er: Gjennom dette innlegget er begrepet føde som luft, vann, sukker, fett, proteiner 

og mineraler som inntak, energi-omsetning og ut-drift av overskuddet og avfallet, satt som Mat/Næring. Det 

er forbrenningen som luft har er funksjonell for, for liv. I anaerobe bakterier og funksjoner er prosessen kun 

omvendt men gyldig indre åndings-prosess for utløsning av energien, og slik som plantenes fotosyntese, og 

syntesen i metanol- og svovel-bakterier, eventuelt hydrolyse-bakterier. Mange likeverdige funksjoner finnes. 

Videre vil liv kunne defineres nettopp som en samling av proteiner, sukker og fett som har DNA og 

RNA som struktur-styring av stoffskifteprosessene, og som inntar og utskiller slike stoffer eller omsetter slike 

stoffer i celler, fettceller og protein-kappe-celler. Om et virus ikke er i kontakt med noen næring eller celler 

er den aktivt død, ikke-funksjonell, og det er først i samband med levende celler eller i fuktig miljø, vann, at 

disse kan vise en liten eller større aktivitet, eller reprodusere seg, da hovedsakelig i levende celler.  

Liv er ellers ved siden av inntak og uttak av næring, føde som energi, en frigjørelse fra de alminnelige 

mineral-prosesser som holdes i faste strukturer eller mekaniske blandinger, og slik sett så er livs-celler en 

balansert energi-prosess som tar til seg og sender ut igjen energi som er omsatt til indre og ytre bevegelser for 

å fungere slik til forskjell fra mineralenes alminnelige forbindelser.  

Liv utgjør da også en svært liten del av massene de dannes av. Om antall hydrogen i universet tall-satt 

som atomer, molekyler er over 90 prosent av universet, og i volum-masse er 75 prosent av all masse, så betyr 

dette at liv kun kan oppstå sammen med de rundt 10 prosentene som er igjen her. Men da kloder, lava og soler 

utgjør 90 prosent av all masse ellers, kanskje 99 prosent, så vil bare en promille bestå av mineraler som kan 

danne de organiske funksjoner. 

 I tillegg kommer det at bergartene utgjør over 99 prosent av dette igjen, og det er langt ned mot en 

millionte-dels promille som fungerer som organiske masser som livsformer, mens det i universet finnes store 

gass-planeter med organisk materiale. 

Føde-prosessen er en reaksjon mellom ytre og indre spennings-trykk, eller vakuum- og overtrykk inne 

i cellen. Dette kan også fungere som baser og syrer i kjemien, og funksjonen i cellen virker slik at det tiltrekker 

seg, lignende vakuum, og kan virke slik som både syrer og baser utenfor cellen ettersom om det er syrer eller 

baser som finnes innenfor celleveggen. Overtrykket kan både kjemisk skilles ut, som ånde, CO2-bobler eller 

O2 bobler.  
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Det samme gjelder stoffer som ubrukt sukker, fett, proteiner som er nedbrutt til nitrogen-forbindelser 

og annet overskudd, gjerne som fett-vakuoler som danner åpning ved celleveggens fett-celler og skiller 

avfallet ut. Et høyere trinn i samme prosess har som regel ekstra små organer som virker som spenning-

regulatorer eller forsterkere for inntak og uttak, skyter næring og stoffer som kan omdannes til dette inn og ut 

gjennom kjemiske kanaler, spenning-kanaler. Enda mer utviklet trinn er der flimmerhår, enzymer som skilles 

ut og små protein-haler drifter næringsstoffer innover som en funksjon som har dannet seg rundt vakuum-

områdene, lignende slik overtrykk kan få hjelp av organeller til å kaste avfall ut igjen.  

Det neste trinnet er at brusklignende og tentakel-lignende organeller er med å fange inn og presse 

næringen inn i fordøyelsesaktive safter utenfor og innenfor celleveggen og vakuoler som kan legge seg rundt 

næringsstoffet, samt at større organismer har gjennom-gående kanaler for fordøyelse der flimmer-hår-celler 

med kanaler inn til cellesaft og blod-lignende kanaler for transport videre, spiller opptaks-rollen.  

De fleste flercellede planter og dyr og større planter og dyr har som regel fangarmer, klør, tenner, noe 

som kommer mest til syne på dyr og planter som er så store at vi kan se dem. De mest kjente sjødyr og land-

dyr har et kjevesystem, strupe, tunge, tannsystemer som griper tak i bytte, næringen og frakter det ned, ofte i 

en strupe som har muskler, nerver, som drifter næring inn i fordøyelses-systemet, slik som magesekk og 

tarmer, i alle fall store mengder nedbrytnings-enzymer.  

Gjennomgående kanaler tilsvarer det vi kaller endetarm, urinrør, blodsystem og organer som frakter 

noe til og fra tarmen mellom kroppen og yttermiljøet. Kanaler for fruktbarhets-organer ligger slik til at dette 

kommer frem gjennom de samme kanaler, men har egne organer med utløp til kanalene alt ettersom det er 

felles kloakk-system for alt sammen eller ikke.  

Dette er en grov forenkling av cellens inntak og uttak av føde og avfall, der organene og 

celleprosessene som utfører stoffskifte-prosessen og fotosyntesen til planter og dyr. Sopp og bakterier 

iberegnet. Hovedsaken her er å vise at levende livs-organismer først og fremst viser seg som liv gjennom deres 

raske valg-muligheter og sorterings-funksjoner for å tilta seg næring ikke så ulikt en kresen støvsuger som 

merker hva som bør inn eller ikke, noe evolusjons-teoriene og biologien viser til ved samme prosess.  

Også det videre uttak og omsetning av energiene. Disse utløser akkurat de aktiviteter vi kjenner som 

bevegelser og retninger for disse, strukturene til opptaks- og utkast-stoffer til cellen. Slik sett er det noe 

overdrevet å sammenligne dette med en støvsuger som suger noe inn og pumper det ut igjen på andre siden. 

Men stort sett slik hjerte pumper blod med oksygen og næringsinntak rundt i kroppen, så fungerer også 

næringsopptak og utkastet slik. Livets gang er slik sett at opptaksfunksjonen, fordøyelsen og utkastet av dette 

er i funksjon. Den indre energi-omformingen går til organdrift og bevegelses-strukturer, funksjoner som ellers 

kalles artenes adferd. 

Ett annet poeng i alle beregninger som gjøres kjemisk inne i cellen, energien som aktiviseres utad, 

energien inn i cellen og som kastes ut, er at summen av alle energiformer som omdannes i livsprosessen er 

akkurat like mye som det som tilføres og det som avgis ved siden av det som er oppsamlet som energi i 

organismen. Dette stemmer med kjemien og fysikken, alt det fysiske som kan beregnes.  

Dette virker umulig om det ikke er balanse og likevekt i den fysiske naturen og i livs-prosessenes 

fysiske verden, det vi kaller kropp, næringsstoffer og fysisk masse og bevegelses-mengde. Men dette stemmer 

også med kvantefysikk, Einsteins lover, og med Differensialkraftens kraft-motkraft, og preferanse-felt-

utvekslingene vi finner i denne prosessen som viste at de fysiske lover kan dannes gjennom den samme 

prosessens grunn-funksjon. 

Mer forkortet kan vi si at levende organismer får i seg mat som passer for dem og går på do, og det 

som ikke er likt med det som kommer går ut og inn av energi er igjen i organismen i samme størrelse som 

differensen mellom inn og ut. Det som ikke kommer ut og inn fysisk som partikler og masser, kommer ut som 

varmestråler og annen stråling, aktiviteter kjemisk for varme-utvikling inne i cellen, og varme og friksjon som 

avledes ved bevegelses-mengden og dens motstands-grad. Resten er hva kroppen har igjen som form-masse. 

Størrelsen på massen til den organismen som tar til seg føde og avgir utkast og energi-utstråling, 

bevegelses-energi som tap av masse, gir størrelsen til den massen organismen består av, og kan være større 

enn før, mindre enn før, tynnere eller tykkere, eller være likedan i form, trykk og vekt i gjennomsnitt. Voksne 

individer kan ofte være ganske jevne i masse og vekt, og også ofte i formen. 

Ut fra det vi kjenner til kan enkeltcelle så og si gulpe om stoffer som virker basiske, syrlige, som ikke 

den aktuelle cellen tåler. Affinitet ovenfor slike mekanismer, funksjoner som virkning av andre stoffer må ha 

vært en rasjonalisering fra starten av ved de første fungerende celler som har klart å overleve som art.  
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Senere er det mest tenkelig at det har utviklet seg affinitets-kontroll i organismen som vi kan kalle 

utvelgelse av nærings-stoff, og da først som reaksjon på spenninger, slike som vi senere kaller lukt og smak. 

Men hudfølelsen har her ikke oppholdt seg langt unna smaks-affinitet.  

Organismer som celler har også ganske sikkert skilt ut enzymer slik mot farlige stoffer; foreksempel 

syrer, som lik har frastøtt andre syrer, og der det samtidig har vært baser, så har disse blitt nøytralisert, og 

kanskje spiselige. Det omvendte har hendt ved utskillelse av baser.  

Vi kan si at slike enzymer virker som gift-utskillelse. Men samtidig at de kan være nedbrytere av føden, 

at det ikke er en tilfeldighet at giftige ormers bitt nettopp fordøyer bytte. Mange insekter gjør det samme for 

å omdanne proteiner i andre insekter eller dyr til en suppe de kan slurpe i seg. 

Når så flimmerhår, og lignende har utviklet mer samlede bunter for utskillelse og opptak av næring 

som hjelpebevegelser så har også tagger, tenner, klør, og stadig lengre armer hatt samme funksjon. Blekksprut, 

løver og rovdyr ellers, gnagere, der første hovedoppgave er å gripe til seg maten: Fangst, Jakt, Føre mat inn i 

seg og bite av passe stykker. Svelg-funksjoner. De samme funksjoner har hatt funksjon for å kaste opp, kaste 

fra seg, få noe unna seg. Slik sett at styring av slike systemer først er refleksivt, men virker lignende som 

faresignal eller trygghets-signal ubevisst.  

Med tiden har funksjonene slik også fungert som det å slå noe vekk, eller ødelegge hindringer frem til 

det som skal dekke behovet for å løpe vekk, få noe unna seg, eller komme forbi hindringer, holde noe foran 

seg. I mer raffinert funksjon kommer her kamp-mekanismen, og det som kan virke skadelig på motstandere, 

pigger, horn giftkjertler, lydsignaler med mer. Evolusjonistisk virker dette ikke som et problem, men heller 

akkurat slik som selektive funksjoner.  

Alt tyder på at større eller mindre lyst og angst-sentre har utviklet seg hos dyrene, også enkelte plante-

reaksjoner, hormon-reaksjoner, og der disse funksjoner forsterker reaksjonene, i tillegg til an lagring som 

husk, minne, erfaring, å huske hendelsesopplysninger og sammenligne disse med behov, lyst, angst-signaler 

da. Mange dyr og planter har en affektreaksjon som virker refleksivt videre på bevegelses-systemet, og kan 

straks etter gå over igjen. Mens ut fra husk, og sammenligningsfunksjoner i mer utbredt funksjonsgrad, fører 

til en lengre affekt-periode som lyst og angst øremerket saksforholdene som ga husksignalet. Begrepslagring. 

Husk begynner som inntrykks-signaler som kommer inn via sanser og behovs-organer så lenge det 

gjelder til et nerve-system og et nervesenter. Vel framme ved nervecellene og deres omgivelser så kan ikke 

signal-vandring fra lys og elektroner lengre danne en strukturformasjon alene på en fast lagringsplass, og det 

må bygges molekylære struktur-signal-mønstre inne i eller utenfor cellen, og som lignende lys og elektron-

fraksjoner kan oppta som frekvens-signal eller mengde og opp-roms-tid mellom elektroner som vandrer til det 

neste stedet som slikt gjentagelsessignal, eller lignende dette, kan bære med seg som informasjon til for 

eksempel et annet nervesenter eller bevissthets-senter.  

Molekylær lagringsstruktur-forskjell vil virke like godt som skrift og tegning, selv om dette er smått, 

og nervecellenes plassering og forbindelser forteller om det er hørsel eller syns-kanaler, eller smak, lukt-

kanaler som det gjøres refleksjoner mellom samtidig, om det ikke også er en del av informasjonssignalet.  

Alle behovsnervesentre vil også identifisere slikt, og gjengi en virkning som får behovs- og sanse-

sentere, eventuelt sanseorganer og bevegelses-mønstrene til disse, slik at bevisstheten får et gjensvar på 

signalstyrken fra disse og en sammenlignende oversikt i forhold til litt sulten og litt mett, at man må 

konsentrere syns-fokus litt mer eller litt mindre i de forskjellige retninger.  

Fokus er styrke-signal-retnings-koordinasjon mellom sanser, behovs-organer og bevissthets-

retningene, og følelses-styrken som utløses i samme forbindelsen. Det samme skjer refleksivt ved staver og 

tapper i øynene våre som hendelser som skjer inne i sanseorganene. De logiske funksjoner hos hjernebarkceller 

behøver ikke å merke smerte, men de merker allikevel styrken og mengden til de formasjonssignaler som 

kommer inn til dem, og hva som sendes ut i styrke.  

Denne må om-reguleres i alle saksforhold og hendelser. Om vi har trykket på heisknappen og den ikke 

lyser, så vil vi prøve en gang til med å trykke hardere på knappen. Om denne ikke lyser eller det skjer noe 

med heisen da, vil vi trekke den slutningen at noe er feil, eller ikke virker, eller at vi må finne på en annen 

løsning, undersøkelse.  

Det som derimot kan smerte er at behovs-sanser og behovsorganer sender signaler som blir forsterket 

ut fra vårt behov til lyst og angst-funksjons-sentrene. På spørsmål om sanser og behov merker alt, eller hvor 

grensen går for at vi merker noe eller ikke, så er ganske mye klart fra arvelige funksjoner hos oss. Vi har et 

synsspekter som er menneskelig, der dyr kan oppfatte mindre eller mer enn det vi gjør og i strålinger som vi 

ikke klarer å fange opp. 
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Vi har også lyd, hørsel-frekvens-område som oppfatter mye, men slett ikke flaggermusenes ekko-skrik 

i mørket som danner et bilde av terrenget, og av til så smått som insekter de fanger. En utrolig reaksjon på 

lyd-koordinering. Det samme gjelder størrelse og mengde av smak og lukt som er kraftig annerledes hos 

mange dyr, og smak-lignende og lukt-lignende effekter er det også mange planter som klarer å oppfatte, slik 

som også lys og lyd, selv om dette ikke er direkte nervesentre, men mer affektstyrte funksjoner som 

signalmengde som styrer enzymer og hormoner, bevegelses-evner hos planter.  

Lukke og åpne blomsten morgen og kveld, strekke blader oppover, og senke disse igjen. Enkelte farer 

kan noen planter reagere på og skille ut stoffer. Disse kan komme med luften til nabotreet, og uten at denne 

har fått uventende gjester så begynner blomster å lukke seg og skille ut stoffer selv. 

Selvsagt har vi begrensnings-funksjoner i oss, og som på ulike måter kan skjerpes bedre. Men vi kan 

også merke noe svakere, ane forskjeller, at noe merkes så svakt at det ikke er mulig for oss å identifisere hva 

slags sak eller behov det er snakk om. Det er her vi snakker om et område som intuisjonen har, det å merke 

forskjell, selv om det er så svakt at vi normalt ikke kan sanse eller tenke oss til det. Intuisjonen kan like godt 

være en helt klar gjengivelse av en absolutt logisk sammenheng hvor helheten det er snakk om står frem.  

Men intuisjonen om alt som skal hende er derimot tydelig at vi ikke kan stole helt på da så mange 

feiler, og da ofte flertallet av slike. Av hverdagslige intuisjoner så er derimot treffsikkerheten ofte veldig høy, 

og at vi ikke en gang merker at vi benytter de små forskjeller vi merker til koordinering, og bevisst oppfattelse 

av noe. Det som er gjengitt her om husk og styrkesignaler, for strukturer og intuisjon skal være med under 

bevissthets-funksjonens virkninger også. 

Vi kan se at seere, spådommer, at de få av mengden som får rett mer enn 50%, og videre 60-70%, og 

enda videre få helt enestående som får rett i over 80% tilfeller, at flertallet av oss ofte treffer mindre enn 40% 

i mange tilfeller. Enda av at noe som normalt skjer, skjer i 50% av tilfellene. Så man kan kaste terning da en 

får rett annenhver gang.  

Selv om det normalt i klima på jorda, og i berggrunnen er jevnt taktfullt med jordskjelv, lavautbrudd, 

vulkanske aktiviteter, flom, is-sjøer som sprenger, leirskred, steinsskred, snøskred, ulykker grunnet storm på 

havet og plutselig værskifte, at det er glatt, folk faller, og at vi har orkaner, tornadoer, tyfoner, tsunmaier med 

jevne mellom-rom, så står våre spimkle bygninger og spinkle bruer støtt i hopetall, der man ikke skulle tro de 

sto i mot naturkrefter. Vinden kan kaste biler av veien.  

Kulda kan fryse folk ihjel, og varmen gi folk heteslag. Epedemier og influensa, andre sykdommer spres 

med jevne mellomrom, noen korte og noen lange intervaller. Mye vi kan spå i og treffe. Men det er ikke mange 

som annerkjenner alle verdens trafikkslys, arbeidstider, rytmiske kontroller som er forutsigbare stor sett hver 

eneste dag for milliarder av mennekser hele dagen. Av store grupper mennesker rammes mann av sykdom, 

eller av splittelser i samværs-skap, normalt sett. Mange bedriver en jevn og organisert kriminalitet og vold i 

alle former.  

Men tross alt så går samfunnsmaskineriet støtt videre med sekund-nøyaktigedata. Med GPS vet du 

hvor du er enten du er på havet, på land eller til fjells, eller kjører bil. Kort sagt nøyaktigheter som til sammen 

er umulig å spå for alle, men som strukturert arbeid for infra-strukturer og skikker, erfaring, besørger som 

daglige rutiner. Alt som er bra og dårlig med dette. Men man kan ikke forvente at enhver sak for alle skal gå 

helt smertefritt. Det er grun til å si at det er fremsynt en mengde av den klare orden, logikk og fornuft vi har 

skapt oss også, og ikke bare bifalle kun de som sies å se inn i fremtiden.  

Det er synd på de som klarer dette godt, fordi de fleste er sjarlataner, altså hverdags-spådommer som 

ofte bommer, og egenltig bare handler om penger, at de lurer folk. 

Med tanke på at vi har avdekket de fleste prosesser i celler, i gener, DNA, RNA, ribosomer og 

ribozymer, de andre celleorganelle, mitokondrier for dyr og soppers stoffskifte, og kloroplastkorn for plantens 

fotosyntese og hvordan disse danner et økologisk kretsløp i naturen, samt avdekker sykdommer og 

behandlinger, hvor det finnes, tross uriktige løsninger også, et enormt kapitel over det som virker av anatomisk 

behandling, medesiner, operasjoner, og ikke minst alle funksjoner ved organer generelt.  

Men naturen er så omgjørelig på mikro-basis at man ikke klarer alt. Så kan vi ikke si annet enn at med 

å avdekke hele genregisteret til mennesket og mange andre arter på jorda, så er dette en revolusjon. Det er 

snakk om en styring av de minste partikler vi kjenner i kosmos, i solsystemet, i solen, på jorden, i livsformene, 

ikke minst mennesker og husdyr, men også hjelp til skadde dyr i naturen. Men så forsøpler og forurenser vi 

jammen i en enda større takt, slik at dyr og planter lider undergang og sykdom grunnet oss. Dette vet vi.  
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Økosystemets trykk 
 

I følge differensialkraften dannes det et likevektig balansert trykk-utvekslings-system over alt samme 

hva. Men i forhold til rettlinjede felt, så vil møte mellom drifts-trykk virke lignende en kollisjon, og flere slike 

trykk-områder utveksler mindre eller større sirkulasjoner for å utjevne trykket. Innover mot sirkulasjons-

senteret vil det dermed blir en stramning av en del av feltlinjene inn og ut, fremdeles i likevekt, en trykkretning 

rundt hele som virker ganske likedan rettet inn mot en partikkel eller et større masse-objekt.  

Den vil trekke mange linjer helt innover i seg, virke loddrett, som gravitasjon. Strømningen kan likedan 

starte med et sug utenfra, lignende vakuum, eller som et trykk utenfra der trykkmengdenes forskjell utjevnes 

med bevegelses-strømmen der er i, med et gitt balansert nivå til trykkforskjell av strømningslinjer, så danner 

dette akselerasjonsobjekter og motsatt strømmende akselerasjons-objekter.  

Både akselerasjon og retardasjon blir mulig for slike akselerasjons-sirkulasjoner. Altså at de bremses 

eller akselerer. Det betyr at det tilkommer mer energiløkker eller avgis slike energiløkker, altså små eller store 

mengder masse, biter som detter av fester seg til i strømmen, og det som tapes går over i strømmen, for 

eksempel lignende mindre løkker, eller forplantningstrykk-virvler vertikalt som lignende lyset.  

Strømningstrykket og dets virvler, virvel-kuler, danner hele tiden samme energi fordi de består 

fremdeles av samme masse. Forskjellen er bare hastighetsløkkene som dannes, virvlene. Kraftutvekslingen 

virker som at et flytende kontinuerlig kraftfelt, flytende super-hastighet-masse som er i turbulent balanse, og 

som ved å lage løkker danner frost-ringer i kraftrommet som partikler, lignende is i vann.  

Isen er tynnere enn vannet, men har sterk binding, stramming av virvler ved kraftutvekslingen, mens 

vannet den består av rundt seg virker som en flytende strøm. Partiklene bruker bare en brøkdel av kraftrommet 

til frost-ringer, frostkuler. Isbiten tenker at det ikke er noe rundt seg fordi det er klar sikt alle veier. Videre at 

samme hvor mye kraft den bruker for å bevege seg alle veier så øker hastigheten like fort eller sakte alle veier 

med samme kraft man bruker.  

Når isbiten skal snu seg, så henger liksom en del av seg igjen i snurret motsatt vei, men den hemmes 

også litt av vannet rundt seg, og dette ligner gravitasjons-tregheten, at både bevegelse av massen og det å 

svinge seg med en del som sentrifugerer motsatt vei i forhold til midtpunktet av massen. Om flere isbiter 

kommer sammen blir denne tregere i vannet som består av det samme. 

De linjene som ligger nær en slik utveksling krummer seg en del innover her før de slipper taket og 

fortsetter videre mot et annet inn-fagnings-objekt. Eksempel er jorden. Eller rundt partikkel. Strømningene fra 

romfeltet vil vende seg innover mot sentrum, mot det som ligner et virvel-øye inntil det strømmer ut igjen. 

Når mengden i virvelen og romtrykket innenfor og utenfor er i balansert trykk har vi en balansert sirkel, 

partikkelen, i midten. Energi-sirkulasjonen i midten merkes ikke på målingen fordi den ikke gir til kjenne noe 

av energimengden sin ut igjen, som vibrasjon, men er med i vibrasjonsmengden allikevel fordi den indre 

sirkelen virker som vekselsekko, sprettballeffekt, med trykket utenfra.  

Da det ikke er noe annet som kan ta plassen og det er balanserte mengder, virker frekvensen som en 

fast pendel, en fast vekslings-energi. Med unntak av om trykkrommet rundt øker eller minsker i kraft, altså 

endrer spretthastigheten, vekslings-sirkel-mengde, frekvensen. Dette ligner temperatur, fordi det også blir 

flere eller færre trykkbobler i feltet rundt partikkelen som skal veksle med lignende turbulens som er i 

romfeltet.  

Hele kosmos har en utjevningsbalanse slik. To virvler som kommer sammen vil mate en del av 

hverandre frem og tilbake inntil de sklir helt inn i hverandre til en felles virvel, om retningen på deres virvel 

går samme vei, mens om det er motsatt vei vil de bremse eller utligne hverandre. Det vil si at alt går tilbake 

til rolig vannmengde, uten tapt energi, men det kan også være kraftbølger utover etter hendelsen.  

Lignende om de to virvlene danner en større virvel da de smelter sammen, fordi da vil de trenge litt 

mindre innstrømning utenfra for å holde virvelen i gang likedan som da de trengte litt mindre kraft utenfra når 

de begynte å mate hverandre før de smeltet sammen. Den mengde de ikke har bruk for utenfra blir til tykkere 

mengde vann på utsiden og det er mer energi i rommet som trykker mot objektet.  

De to virvlene taper altså litt masse, men som er lik med massemengden som er tilbake i vannet utenfor. 

Altså at plancksirkulasjonstapet hos to som kommer sammen blir til planckmengden som øker utenfor, og 

begge må regnes som målbare turbulens-akselerasjons-størrelser for objekt-virkningen. Forskjellen her har 

noe å si for kvante-endringen til partiklene.  
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Trykkbalansen er likedan inn mot sol-systemer og galakser dannet av sine partikler. Dette betyr at der 

er likedan for solsystemet og dets planeter og balansen til og mellom banene. Dette gjelder jordas bane og 

romtrykket rundt jorda også. Vi ser ved virvler i vann at papirbiter som er veldig nær trekkes inn i virvelen, 

mens mange papirbiter trekkes litt inn men fortsetter raskt videre forbi virvelen.  

Mange av disse har svingt litt i banen før de er med den rettere strømmen igjen, gjerne mot der 

strømmen har retninger mot et annet objekt også som trekker slik. Men det papirbitene som ikke er altfor langt 

unna viser er at det er krumningsmønster på banen som indikerer at det er et sug, og at vanntrykket utenfor er 

med å presse banen litt denne veien. Einstein sier at romtrykket klemmer seg inn mot objektene.  

Gauss arbeidet mye med beregninger av forskjellige krumningsmønstre og proporsjoner her, om vi nå 

skal kalle dette logaritmer eller algoritmer eller hva nå som brukes for slik beregning. Men Einstein hadde 

nytte av dette i begynnelsen til han forstod at man kunne finne en fast mengde-forskjell alle veier for trekk-

kraften slik at det var bare å regne så sant man hadde noe å sammenligne med hverandre.  

Lorents masse-endrings-kraft ved hastighets-forskjeller, og Plancks taps-faktor, eller egentlig tilleggs-

masse, sammen med at to objekter skulle nærme seg hverandre, fortalte Einstein om at det ble en masse-

forskjell i objektene når de kom sammen, og at massen økte igjen når de ble splittet, men at overskudd og 

underskudd fantes utenfor som samme samlede mengde energi. 

 Det var først med Diracs beregninger av at lignende gjaldt for partikler som sirkulerte rundt en kjerne, 

og også med feltet rundt disse som hadde tettere eller tynnere energimengde også, ikke bare objektet, at 

beregningene stemte med bindings-energien mellom slik som partiklers kjemiske ladning og kjemiske binding 

for alle de kjente grunn-stoffene. Dette var viktig for enkelte bindinger som ikke lot seg forklare ellers.  

Einstein oppdaget noe lignende med massen til Merkur og dens bane som oppførte seg slik at ingen på 

det tidspunktet kunne forklare dette, men han visste at han måtte bruke balansen, inntil han fant hvordan denne 

balansen kom frem gjennom sirkulasjonen til Merkur, tilnærmings-regning, en ellipse som hadde to 

brennpunkter i forhold til solens sentrum slik, og at Merkur virket som en dobbelt-pendel. Balansen i 

regnskapet fortalte også at lys-energien skulle bøyes like ved rundt sola fra stjerner som egentlig lå bak solen, 

noe som ble oppdaget noen år senere. 

Vel: Jorden og dens masse, tiltrekningskraft og fordelingsmengde og gjennomsnittstetthet tilsvarer ut 

fra hvilke gasser hvor stor atmosfæren dens er. Med en fordeling som idag med en viss gjennomsnitts-

temperatur er den cirka 2 mil tykk i gjennomsnitt og gir 1 atmosfære trykk ved havets overflate som er det 

samme som økningen av trykket for 10-meter vi dykker ned i vannet.  

Vi har da altså 10 meter vann på hodet. Sammenlignet med luften gjennom disse 2 mil over oss. På 

Mount Everest er det ikke stort trykk. Allerede ved 2500 meter er trykket bare 0.625 som betyr 6 liter vann på 

hodet. Når vi er på 5000 meter er trykket 4 liter vann på hodet, og 3 liter på toppen av fjellet. Tar vi vekk disse 

er det som i verdensrommet. Og fargen på atmosfæren og sikten ut i rommet virker nok mer mørkeblå, i 

retningen av rommets mørke. 

I dette trykket på 1 atmosfære har vi mange organismer, så og si de fleste på jorda. Plankton på 

havoverflaten og dets øverste hav-lag, samt masse vekster i kystsoner eller nær overflaten som koraller. Videre 

det meste av dyrelivet og plantene i de første 100 meter fra havflaten, og fugler, planter og dyr spredd rundt 

til høyder på 500 meter.  

Så finnes det belter inne i mellom i fruktbare soner som har mye vekster oppover i høyden også, mens 

regnskogene som utgjør 50 prosent av jordas normalproduksjon av oksygen og planteliv ligger nær overflaten 

eller ved øyer og terreng som liger midt i regnbeltet. Detter utgjør mye livsformer som er nær overflaten av 

havet. Vanntrykket kommer altså en del av lufttrykket over som masse, men videre er det gravitasjonskraften 

som er årsak til både lufttrykket og det økende trykket nedover i vannet. Mengden bergarter og typen stoffer 

i jorda, gjennomsnittstettheten, er slik at det er balansen i rommet jorden vandrer i. 

Det kosmiske trykket og jorden er slik sett slik jorden er i likevekt slik. Og dette trykket bestemmer da 

hvordan grunnstoffene oppfører seg og det økologiske trykket atmosfærisk og som havtrykk. Uansett om vi 

er på havets bunn, slettene der, eller på land, så er de øvre bergartene og sedimenter lettest i øverste laget. Det 

betyr at de lettere grunnstoffer som liv består av også ligger i det øverste laget.  

Tettheten på vann og gjennomsnittstettheten på strukturer som finnes i livs-celler og vann, slik som 

cytoplasma, væsken i celler, og sukker, fett og proteiner også har samme tettheten i fordeling som vekten av 

vann. Slik at de fleste dyr kan flyte eller svømme i vann, selv om vi lett kan synke og drukne om vi får vann i 

lungene i tillegg. Og så er også gjennomsnittsfordelingen av stoffer og mineraler i vann og i cytoplasma og 

cellevæsker stort sett proporsjonalt likt fordelt i snitt. 
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Vanntrykket virker altså nesten likt ut mot verden rundt oss i de første 2 meter ned i vann og i luften 

de første 500 meter over havet. Lever vi høyere opp i fjellet eller dypere ned i vannet trengs det trykk-

reguleringer mellom trykket rundt og cellene. I vann kommer det som de fleste livsceller har, nemlig en slags 

vann-porepumper og ellers fettcellehud som er porøs, slik at osmose og ulike funksjoner kan la vann 

diffundere eller pumpes inn og ut for å regulere trykket.  

Om likedan mengde vann er innenfor og utenfor celleveggen så er det ikke belastning for hudcellen 

eller celleveggene til det levende. I høyere lag, fjell, trenger vi å holde bedre på vannet, og det krever 

trykkreguleringer gjennom motsatt prosess i cellene. Cellene vet vi dannes av fettstoffer som lett dannes i 

vann der lava og saltvann møtes.  

Da dannes dette naturlig grunnet de lette grunnstoffene som er smeltet og i store mengder er ioner og 

ladde molekyler, flytende mineraler som ikke er festet sammen, og som betyr mye fritt karbon og oksygen, 

samt hydrogen, nitrogen, fosfor, svovel, og det meste va det som ellers er i celler, og ikke minst da alle 

mineraler er i havvannet som det også er fordeling av i cellene, slik som kalsium, kalium, natrium og klor, alt 

som cellene trenger av grunnstoffer i organiske forbindelser, ikke minst også jern og kobber som fungerer i 

mitokondrier , kloroplast og blodtyper. Altså stoffskifte og fotosyntese-prosessene.  

Fettstoffene som det dannes my av er klebrige og vannavstøtende og legger seg inntil hverandre i 

omvendt retning annen hver gang slik at de har en viss polar overflatebinding som ikke er spesielt sterk, men 

kan åpnes og lukkes av spenninger innenfor og utenfor celleveggen. Fettcellekulene som dannes slik i ulike 

størrelser eller klumper om de ikke har dannet celle-kuler er av samme type som i de fleste celler, slik som 

hos oss selv. Det som er mest overraskende er at det dannes store mengder RNA, DNA, og protein-biter i 

samme lavasuppa.  

Det samme skjer i dyphavs-lava-skorsteiner som kan dukke opp i dyphavs-fjell og på dyphavssletter i 

sprekksoner. Mange steder fungerer også enzymer og katalyserende ioner alt på dette stadiet at de syntetiserer 

mange livs-prosesser uten at det er liv der, slik at man vet at en mengde forskjellige funksjoner i celler alt 

finnes i disse suppene. En av de mest oppsiktsvekkende funn i biologien er at RNA også kan dannes til 

ribozymer som etter et vist mønster av RNA-koblinger klarer å syntetiser DNA som passer til seg slik at en 

celle kan fungere en stund som livs-lik organisme, uten at det av den grunn dupliserer seg.  

Men det skal heller ikke så mye til for at en delingsprosess finner sted heller, fordi man finner enslige 

DNA-molekyler som når de kommer i kontakt med stor nok mengde proteiner lett dupliserer mengder av seg 

selv. At det blir en fungerende balanse mellom RNA og DNA, sammen med noe som kan dele opp celle-

veggen eller produsere mere fettstoff slik at cellen deler seg da, er det som trengs av ulik grad for forskjellige 

slike delinger. Da vil om et lignende DNA har kommet i begge celleklumpene som kan frastøte hverandre 

danne to slike og vi har en reproduksjon.  

Dette er heller ikke enkelt fordi like mengder av viktige aktører i begge cellene må være tilstede som 

regel, og mangler det en viktig aktør så kan det gå galt. Det finnes mange andre muligheter for at en 

kombinasjon fungerer, at ribosom-funksjon oppstår, og at dette fungerer, altså får en match for reproduksjon. 

Det er millioner løsninger, men få som kan virke varig funksjonelle. Allikevel har det fra fossile spor dukket 

opp en stor mengde ur-bakterier eller bakterietyper, og i ettertid bakterier som fungerer i alle slags ekstreme 

miljøer hvor det nesten ikke er til å begripe at de klarer å leve av omgivelsene.  

Vi har svovel- og jern-bakterier som lever langt nede i fjellgrunnen som man ikke skulle tro at de 

kunne hente ut noe næringsfullt av, men de benytter oppløsende syrer og baser, og enkle ioner til å få inn en 

stoffer som de selv syntetiserer om til sukker, fett og så, proteiner av dette igjen. Leksa om alle de stoffer som 

skal dannes til celler er kortere eller lengre ut fra hvor kompliserte eller enkle disse er. Men hovedpoenget er 

at trykknivået utenfor og innenfor cellen holder en balanse i forhold til celleskallets krefter slik at cellen ikke 

tørker inn eller sprekker av overtrykk.  

Her vil også temperaturen være med å regulere mulighetene som fordeler eller ulemper for disse 

cellene. Slike første-liv-funksjonelle celler er altså PH-, temperatur og stoff-trykk-regulerte systemer som 

holder oppe en balanse med miljø-trykket som er balansert i Kosmos, rundt kloden og romtrykket, som igjen 

danner atmosfæriske- og hav-trykkreguleringen, og ikke minst strømnings-drift i alt dette, sirkulasjon i vann 

og luft. Lynet i forskjellige gassblandinger, luftblandinger, kan også danne slike organiske stoffer som er 

elementært viktig for livsfunksjoner slik som DNA og RNA.  
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Man vet at HCN fra rommet, altså blåsyre, hydrogencyanid som er et av de mest giftige stoffer liv dør 

av, at disse er veldig selvreaktive og faktisk kan danne 2-3 av de fire arvestoffene, men også andre viktige 

organiske forbindelser. Funnet i meteor der NASA måtte sende informasjonen ut til mange kjemiske fabrikker 

rundt om i verden for om de kunne teste at dette var sant og snart tikket det inn den ene etter den andre 

prosessen som ga disse arvestoffene under selv-reaksjon av HCN. Både N, H, C og O, danner med noen av 

hver, de 4 arvestoffene våre, gen-materiellet.  

De kobler seg PO4, fosfat, og Deoksy-ribose-sukker, der sukker og fosfor annenhver gang er ledd i 

stige-trinnene, og der de fire aminosyrene to og to av gangen som AT og CG er trappetrinn mellom et fosfat 

og et sukker-molekyl, som danner hvert trinn i stige-sidene som kalles dobbeltspiralen, fordi spennings-

overflatens polære retning vrir på seg.  

Den dagen kommer med nok kombinasjons-tilstander der en stor celle, en miniflagelatt eller amøbe, 

eller helst enda mindre mikrober, tar inn en enda mindre cyanbakterie som kalles purpur-bakterien og som har 

den samme genetiske koden som mitokondriene våre som gjør stoffskifte mulig. Som bruker oksygen og 

forbrenner dette med karbon til karbon-di-oksyd. I enkelte flagellater finnes det gener som virker som del av 

de sammensetninger som skal til for genet til at celler hefter seg sammen, altså til flercellede organismer.  

Når celler deler seg slik så henger de sammen, og om flere flagellater med slike deler kommer sammen 

kan de teoretisk sett gi denne kombinasjonen. I så fall så har man flercellede dyr som kan få ulike størrelser 

og egenskaper ut fra miljø-reaksjoner, og omstillinger av DNA-koden. Slikt skjer, og om det har skjedd så vil 

det gi grunnlag for seleksjon over tid og som kombinasjoner av slike til nye former, arter, eller rett og slett 

arts-utviklingsgrener. 

Poenget er ikke helt dette med innlegget. Det er å vise at med foster, at det det starter med en celle, og 

denne får næring og deler seg. Videre flere delinger. Det dannes en celle-kule. Videre deling danner en celle-

kule med hulrom i, og videre en utdypning på kulen der det lett samles næring som tas opp i denne 

celleklumpen og fordeler det til andre celler, og kaster avfall ut igjen samme vei. Kalt ur-munn/ur-tarm. Når 

en slik celle-kul danner et indre rom så er dette ofte en lettere vandig væske. Det er ingen typisk cytoplasma 

eller eggehvitelignende stoff, men det som cellene etterhvert skiller ut av fett, proteiner, sukker, ved siden av 

avfall, vil da gi en cytoplasma-lignende væske her.  

Fosterstarten begynner med delingen av celler til 1-4-8-16-32 osv. Stykker, klump, og til slutt har vi 

kulen av celler som kalles Morrulla, den får et hulrom innvendig kalt Blastula, som igjen danner en bulk på 

utsiden innover i klumpen som kalles Gastrulastadiet: For ur-munn/ur-tarm som gropen kalles da den samler 

inn næring og sender avfall ut samme sted. Det er nå inne i denne at inntak av stoffer må pumpes inn slik som 

sukker, proteiner og fett, men likedan slik fra cellene, også med CO2 Og Nitrogenforbindelser som skal ut. 

Vi kan si at hul-rommet til å begynne fungerer som en slags innertarm med transport av næring og 

avfall, noe som da det dannes nettverk som er fastere i hulrom blir lymfeårer og blodårer. 

Det betyr enzymer og nærings-funksjon, noe som gir grunnlaget for det vi kaller lymfevæske. Denne 

oppstår spesielt ved at noen celler også kan utskille sekret. Det som skjer er omvandlinger av celle-kulen ved 

at den bretter seg og lager et rør tvers gjennom seg som gir munn, tarm og endetarm, og der veggene i denne 

er celler med flimmerhår som driver næring gjennom celleveggene og inn i hulrommet i kroppen. På innsiden 

er det nok osmose og andre driftssystemer, ioner, men sjansen for at det har vært lignende flimmerhår en gang 

tidlig i utviklingen rett på innsiden er også stor som drift av næring i omløp i det vandige rommet.  

Man vet i alle fall at en mer avansert lengre flagell dukker opp, en flagell, eller om vi vil en nerve-

lignende utstikker.  Hvordan denne dannes er nylig oppdaget ved at tre faktorer i cellen tar imot en vakuole 

med protein som kan benyttes, og ved tre forskjellige operasjoner vokser denne ut av cellehuden. Altså en 

nerves dannelse, men som i tillegg må legge flere slike samen, samtidig som at myelinceller fingerer som 

støttevev, og fiksere rundt tråden. Det er mer informasjon også om hva som skal til.  

På maneter ser man at disse kobler seg sammen til en ring som trekker seg sammen ved støt som gjør 

at maneten svømmer. Med andre ord om dette kobler seg sammen på et foster, og er forbundet til en celle har 

vi en nervetråd, den første rygg-nervetråden. Denne vil lett skape et rykk og trykk i cellen som drifter større 

mengder næring fortere. Det neste er at kalsium og lignende stoff også blir avfall, men som også kan bli næring 

eller del av prosess til en annen cellestøtte, dannelse av en ryggstreng som en brusk-type som nerven kan være 

festet i, og man har starten til et moderne skjellet.  
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Virvler vet man dannes av at slike seksjoner kopierer seg i lengderetning, der man har en forlenget 

ryggstreng og forlenget nerve, fordi disse har hos virveldyr en parallell seksjonsdeling av celler slik. I en større 

organisme kan større mengde celler holde mere indre hulroms-safter, og spesialiserte celler som kan jobbe her 

kan fungere med fordeling av vedkommende og uvedkommende stoffer, bakterier. Ved siden av dette vil 

cellene alt ettersom produsere enkelte stoffer som kan bidra til denne væsken, og som vi først nå kan kalle en 

ekte lymfevæske.  

I utgangspunktet må de originale cellene besørge temperatur-reguleringer og trykk og festeordning for 

dette systemet. Slik at trykket til denne lymfevæsken kommer fr to steder. Det kosmiske for så det økologiske 

trykkmiljøet, og fra fettcellebindingsstyrken til huden til cellene rundt væsken, som opprettholder trykket til 

lymfevæsken og der senere spesielle celler blir aktører for å være med på temperatur og trykkregulering i 

celleklumpen og for rundt indre organeller etterhvert som disse utvikler seg og trenger pleie utvendig og 

næring. For her dannes det mer solide blodårer for strømningene etterhvert, både lymfeårer og blodårer.  

Vi vet at muskler utvikler seg tidlig som parallelle celle-seksjons-delinger på sammen måten som 

nerven, ryggstrengen, og skjellet utvikles, slik at de veves sammen og samarbeider tett. De røde blodlegemene, 

også hvite, dannes i skjellet-hulenes cellevev etter hvert. De alle kan forsterke en utvikling av hverandre ved 

næring og tåle-evne. Eller øket følsomhet for omgivelser. 

Når alle celler bærer samme DNA og gener fra begynnelsen av, men med at en viss kode utløses og 

danner ny type vevsceller, så kan dette skyldes påvirkning av næring og enzymer i hulrommet og i de vanlige 

cellene. Det kan like gjerne være mengden ioner eller et hormon, et peptid, stoffskifte-tempo. Enzym er noe 

som virker som katalysator for en reaksjon, aksjon, og derfor benyttes enzym i en videre forstand som et 

eksempel her. At syrer og baser, samt temperatur kan virke som katalysator-spenninger. 

Den første som starter enzymproduksjon av en type som viser en rimelig trykk-balanse og som disse 

cellene trenger, at enzymer diffunderer over til andre celler, eller de stoffene som enzymet danner, eller gir 

som økt produksjon av viktige proteiner som andre celler så kan bruke, vil sette ned trykk-presset på samme 

funksjon i de andre cellene, blant en av flere muligheter.. Da vil de de genene som skal produsere det samme 

kunne blokkeres. De vil kunne utløse en annen art spesialiserte celler, til for eksempel organeller og organer. 

Disse faktorene som danner spenningsforskjeller i cellen kan påvirke tellere for hvor mange ganger 

organets celler skal dele seg før en slik prosess dør ut, at man aldres, eller kan forstås som oppbrukt eller 

skadet. Dette igjen betyr også at tellere, tellomerer blir utsatt for spenningshopp, spenningsspaltning, eller at 

startskudd eller blokkering av neste prosess setter i gang eller hindres, stopper, fungerer, ikke fungerer. Det 

gjelder alle prosesser i cellen. 

Dette er kjent fra fysikken, kjemien ellers også. Om vi tenker digital, binært for funksjoner så kan vi 

sammenligne med Leibniz, Booles, deMorgans systemer, registrere og tellere her, og dataregistre, at vi vet at 

det ikke skjer noe med neste skritt i en transistor-krets, eller en vannsluse, om vi ikke lukker opp luken, eller 

at transistoren får spenning slik at et elektron, en 0-verdi eller 1-verdi virker som funksjon videre i kretsen, 

omstilling. Poenget er om det blir funksjon eller ikke videre. 

Det samme gjelder med alle analoge og mekaniske systemer, at det skjer ikke noe i neste rør, før vannet 

i det andre røret har steget over kanten, og flyter over før det blir noe strømning i neste rør. Mekanisk kan vi 

si at et trykk som løfter opp en stein, eller en vann-søyle oppover i retning mot tyngdekraften, at dette ikke er 

sterkt nok, så virker ikke den videre funksjonen.  

Analogt blir det som at man skrur opp spenningen sakte, eller beveger en magnet sakte nærmere noe, 

da det først ved ett visst nivå er sterkt nok til at det overstiger hindringen. Et eksempell er å skru på en varm-

ovn der det tar tid før temperaturen blir passe, eller at isen smelter. Lignende med mekaniske ordninger, at en 

katapult ikke når de kastelengder den skal før man strammer eller forlenger et tau eller en stokk, eller en 

størrelse på en trinse. Hvor stort tannhjulet er ved sykkelens girskifte. 

Enzymvirkningen det er snakk om er en positiv eller negativ elektrisk eller magnetisk spenning som 

syre eller base, PH, som da kan utløse det neste skrittet. Dette avgjør om DNA-ets genetiske funksjon omstilles 

eller utløses som en ny type spesialisert celletype, produksjon, eller reduksjon av produksjonen, altså hvor fort 

eller sakte et organ eldes i forhold til andre celler, og der fordelingen av balansen i kroppen holder en balansert 

takt eller ikke.  

Et organ kan gå ut på dato før et annet, eller pleies, eller omstartes, slik som med stamceller eller med 

riktig næring, eventuelt slå på og av gener gjennom bevegelses-aktivitet, kost, blod-overføringer eller reseptor-

molekyler som trigger aktiviteten til genet igjen.  
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Altså i noen tilfeller temperert klima, eller også humørets motivasjon. At alt ordnes med motivasjon 

er helt klart ikke tilfelle. Man stopper ikke en atombombe med humøret eller med god motivasjon. Alle 

funksjoner har sine virkeområder og grenser. 

Poenget er igjen at trykkreguleringer av syrer og baser, ioner og væske danner et balansetrykk i cellene, 

og da temperert nivå, slik at cellen ikke tørker eller sprekker og regulerer seg i forhold til balansetrykket rundt 

seg. At å få i seg tungmetaller og gifter, og virus, bakterier, ikke er bra. Både kropps-celler som ivaretar lymfe-

systemet, og der både lymfevæske og celletrykk besørger trykk rundt organer og næringstilførsel, samt 

kommunikasjon via transmitter, enzymer og nervetråder i et fellesskap, gir informasjons til nervesentre som 

kan reagere med bevegelser og tilpasse ordninger for behovsdekning.  

Men nerve-sentrene vet man sender informasjon til et bevissthets-senter også, eller flere, slik som hos 

mennesker. Endres et kroppstrykk for væskene i kroppen for meget, så ville alle dødd. Men å si at normale 

organer og celler i kroppen ikke er bidragsgivere for balansetrykk og tålenivå for lymfevæsken er også tullete. 

Det er klaret at nervesystemet og de originale cellene er med i balanse-formasjonen som aktive, og at det ikke 

går an redusere emosjoner og følelser bare til bevissthet eller bare til lymfevæsken.  

Forplantninger av lyd og lys går ofte tvers igjennom kroppen som temperaturer og energi-endringer 

alt før mer spesifiserte organer er med å forflytte disse. For eksempel vil sterkt lys gå tvers gjennom store 

områder av kroppen, inn i nerver, inn i lymfevæsken, inn i cellene, også hjerneceller og lymfevæskens 

celletyper, og i lymfesaften og i cytoplasma til celler i stor måle-stokk, før nervebåndenes lys-lyd-trykk har 

nådd frem, og før lymfevæsketrykk har nådd frem. Men tidsintervallene er så små sett ut fra målinger for våre 

reaksjoner at det kan virke ubetydelig for oss.  

Det er lignende med lyder, lignende at vi kan stikke hodet ned i badekaret og vi hører hva folk snakker 

om. Lignende som med en lommelykt i munnen gir oss rosa kinn. Lyd fra en eksplosjon, bilmotor, som danner 

vibrasjon i alt som vibrerer, er slikt som virker gjennom kroppen før helheten av kroppen, lymfesystem og 

nervesystem har fullført sine balanse-virkninger. Uten disse, så er hverken følelser bevisst eller sinns-

stemninger som merkes, også bevisstinnvirkende oppdagelsesfaktorer, noe som uteblir.  

Man vet jo ikke noe om at om vi ikke hadde fysiske elementer, ikke fysiske sanser og behov, eller 

nervesentre og lymfevæske, om bevisstheten vil ha følelser og sinnsstemninger. Om man kun har bevissthet, 

full oversikt, kontroll, vil det være en følelse eller sinns-stemning da?  

Det er denne rene adskillelsen jeg synes går for langt for oss som virkende og påvirket av jorden og 

det fysiske som del av vårt velvære, og overlevelse her altså. Når du slår en øks i hode på en annen så er det 

ikke ensbetydende med at denne personen er holdbart levende her i verden i dette liv. Så hva er moral? 

Slik sett er det kosmiske trykket og det indre av cellene og lymfevæsken balansert tilknyttet hverandre. 

Og vi kan godt mene med hensyn til kvante-reguleringer eller lys, at kroppen balanser det meste slik, som 

reaksjoner mellom partikler og balansen i systemet, elektromagnetiske forandringer, men samtidig går ikke 

noe lys i universet eller lignende i kroppsbalansen for seg uten at gravitasjonskraften er med som dekker mest 

av romenergien. At det er ett felles balansetrykk, med-værende utjevningstrykk for alt vi kjenner fysisk. 

Med andre ord er det like godt å si at gravitasjonstrykket bestemmer dette, og at de logiske funksjoner 

for partiklene da kan tre i kraft som bindingsenergier og balanseregulering ved lyset. At partiklene kan danne 

s av lyset er fult muligsett på gravitasjon og feltegenskaper hos lys som kan gå over i elektroner og positroner. 

Dessuten at et elektron og proton kan danne et nøytron, og nøytronet spaltes til dette. Elektronet har kun 

1/2000-del energi av nøytronet, men hadde elektronet fått dette trykket vil det danne en nøytral tilstand med 

gravitasjonsrommet. Det er derfor ikke rart at det er færre nøytroner, protoner og elektroner enn det er lys. 

Så foto-teorien er den resterende balanse i kraften forutsatt at de andre partiklene er del av den samme 

balansen. Den virksomme forplantningen ser ut til å gjelde alle partikler men finjusteringen og grunnpartiklen 

ser ut til å være det lys består av, gravitasjon og elektro-magnetisme som jeg mener er balansejusteringens 

fineste flate. Dominerende i alle partikler og i hele kroppen, ikke bare i lymfevæsken. Stemninger kommer fra 

alle aktørenes summa, der nerver spiller en større rolle enn det som antas. Disse er selvfølgelig avhengig av 

totaltrykket.  

Nerver, nerve-sentere, hud, organer, lymfevæske er i full trykkutveksling med hverandre, og ikke litt. 

Hele kroppen er medvirkende hele tiden selv om enkelte deler av den virker avslappende. 

Sterke omstillinger kommer av tidsforskjeller og påvirkninger som næringsstoffer i mat, 

bevegelsesmåtene, og trykk og stoffer utenfra som vær. Vind, vekt og slag i virksomheter, og temperatur, sol, 

sykdommer og annet, som kan forstyrre den genetiske arven også, og der arvelige egenskaper kan ha lyter 

med seg. Vi forventer at kosmiske-kaotiske balanser konstant ikke skal påvirke oss?! 
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At vindene i verden må balansere seg ut med hverandre, likedan havstrømmer, bølger og bergtrykk, 

lava, må skje, og vi kan egosentrisk mene at dette i mange tilfeller ikke passer oss som at noe annet er galt. 

Lett å skylde bare på noe ondt. Men det å slå seg er vondt, ondt nok.  

Vi snakker lett om lykke, ulykke her og om hvor heldig, uheldige vi er. Problemet er at vi ikke kan 

unngå alt sammen. Når vi på toppen av dette ikke tar et rimelig hensyn til hverandre ender vi med å være til 

hinder for hverandre også gjennom ett vell av hierarkier og rett/urett. Det går så langt at vi utfører kriger og 

setter vår egen natur på spill, den vi lever av.  

Vi husker ozonet, kvikksølvet, ddt, en rekke produkter som skulle være bra fra matvare-bransjer og 

tøy som har hatt ulike giftvirkninger, og like kjent med medisiner som man mente var bra men som var 

dødelige. Mange krangler fra dør til dør, og toleransen er ganske tvilsom. Vi løfter ikke sammen stadig, men 

ofte mot hverandre av alle krefter, med unntak at samfunn i mange tilfeller har sine felles løft også. Men ett 

eller annet sted på veien er det ikke nok.  

Dette med at vi overlever, eller lever godt i denne verden, har levelige livsvilkår ved at vi ødelegger 

kroppene til hverandre, og psyke-bevissthet, samt forgifter miljøet slik at vi får genetiske skader, som av 

kvikksølv, andre gifter, visse medisiner, visse blandings-produkter i mat, og giftig luft enkelte steder, og 

misfostre, virker ikke som noen klok holdbar moral.  

Troen på ødeleggelse som mål for all intelligens, konkurranse, er med andre ord en blindvei for 

holdbare livsvilkår. Ett godt liv er alltid i grensesonen til miljøet og de andre i samfunn, verden. Å skade 

hverandre mer er ikke selve løsningen. Den forkortede egoistiske innstilling til kun seg selv, kan virke holdbar 

for noen, men ikke for fellesskapets helhetlige livsvilkår. Når slike ego-holdninger møtes blir det kun 

kompromiss. Ikke en mer frigjørende forenkling av hverdagslivet. Da stopper hjelpen mellom livs-syns-

grensene hverandre på ett gitt tidspunkt, og utløser den negative prosessen i stedet. Fiendebildet tar over 

dominansen. Og de få ødelegger for de mange.  

Poenget med skrivet er å vise at det er en felles balansefunksjon med grenseoverganger mellom 

omvandlingene fra rotete og ordnede tilstander, kaos-kosmos-endringer i samme kraft, at dette er forholdene 

vi skal manøvrere vår holdbarhet igjennom, og at det er en felles energi-virkning gjennom livs-kroppene våres 

i forhold til alt omliggende. At bevissthet og kropp må samarbeide for å gi livsfunksjon kalt kvalitativt bra. 
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Kapitel 18 Bevissthet Evolusjon Økologi 

Biologi DNA 

Evolusjon og evolusjons-teori 
 

De historiske spor i retning av evolusjons-forestillingene. 
 

I denne forbindelsen er det ikke noe annet å si enn at utviklings-prosesser som tidligere er tenkt ut har 

gitt sterke signaler om at utvikling eller evolusjon er virksom drift av livsprosesser også, eller i alle fall helt 

klart de biologisk, natur-fysiske prosesser, i det vi kaller livsceller og livskropper. Ideer om utviklings-former 

har vi fra de eldre religioner også, alt fra at vi har kommet opp fra flere lag under jorden, at vi har oppstått fra 

røtter i jorden, at vi var kjemper eller dverger, at vi sammen med gudene, eller etter disse, oppstod fra kosmiske 

egg, eller rett og slett fra egg. Enkelte har nok lagt merke til froske-egg, rompe-troll, vekst-funksjonene, og 

sli sett fått en klar tanke om at muligheten finnes til at noe slikt finner sted inne i oss selv. Slik sett ble egg og 

sed, frukt og pollenbærere tidlig kjent, også avling av stadig bedre hester og kornsorter, frukt-trær. 

At vi videre som resten av verdens orden, oppstod fra ur-virvelen, ur-gapet som svelger jorden om 

natten og som et lysende gap står opp om morgenen og sluker mørket, og slik danner kosmos, orden, det 

synlige, der vi kan rydde opp i nettopp det som uordnet. Av Kaos oppstod kosmos heter det, og det ga ideen 

om at det samme prinsipp lå bak tilværelsen. Slik sett er de kosmiske hjul, slik som årstidene, dyrekretsen, 

stjerne-vandringen, planeter, månen, og den store langsomme kretsen som virker som et nav for dette bildet, 

nettopp del av samme ur-gap, kaos, kosmos-fødende prosess. Her kommer naturfilosofer inn på banen og 

tilnærmer seg høye ordens-tanker og funksjons-prinsipper for naturprosesser og liv. 

Anaximanders svar på all uorden og orden, hva som er felles og ikke, mangfold og enhetlighet i dette, 

årsak-virkning, ligger i hans utsagn 600 f kr: At: Altet, det værende mulige, er Ett. Uendelig og bevegelig. 

Dets prinsipp er det grenseløse. Noe som innebærer en uendelig utstrakt romtid som er i ett og som beveger 

seg ut av sin stilling alle steder, endrer seg, og der denne bevegelsen skaper former, krefter, motkrefter, 

kvalitativt og kvantitativt, gjennom gjenstridigheten. Hans elev mente også at det var utvekslingen, tydelig en 

balansert form for dette som var funksjonen i dette. Dette er den samme helhet som Parmenides snakker om 

for bevegelser og endringer, og samme helhet som en forandringsprosess som Heraklit finner like mengder 

like og ulike i som logisk nettverk for kraft-motkraft. 

Anaximanders lærer, Thales, mener at absolutt alt liv er avhengig av en eller annen form for vann, og 

regner dette som en absolutt uansett hva annet liv må trenge. I dag får han støtte i vitenskapen og biologien. 

Anaximander fremsetter nå også en annen tanke i alle disse virksomheter, ved fødsler, og avlinger, krysninger. 

Han mener at jorden har blitt dannet i en prosess. I mudderet på denne jorden har det minste liv oppstått, og 

sakte men sikkert utviklet seg i takt med jordens aldring mot høyere former som finnes i dag. 

Videre mener han da at om barn er hjelpeløse ved fødsel som hos mennesket, så må dette ha vært en 

lang og komplisert utviklings-prosess. Aristoteles gjengir Anaximanders skrifter, og sier at det slett ikke er 

utenkelig, men lar det bli med det. Nå var folk klar over at nyere og bedre oppfinnelser, språk, forskning på 

deres stamtre, tekniske kunnskaper og lærdom kan utvikles, opplyses, større innsikt, kunnskap, også fysiske 

egenskaper, og at de skiller mellom kultur og natur. Natur-rettigheter for våre behov dukker også opp som 

begrep, og anses som en juridisk bedømmelse også. 

Først med Aquinas, og videre perioden til og med Leonardo da Vinci, så dukker visse utviklings-tanker 

opp, også de gamle skrifter fra grekerne dukker opp da disse rømmer fra muslimene etter 1450-tallet. 

Montaigne viser til alt av selvrealiserings-prosesser, som via reiser, lærdom, erfaringer, glede over natur og 

selvinnsikt kan minne om utviklings-tanker. Nå først dukker slike som Descartes, Galilei, Bacon, Spinoza, og 

den som mest av alt ut fra alle krav om utvikling, mekanistisk tankegang om verden eller en kontinuitets-kraft, 

så er det Giambattista Vico som klarest viser til utviklings-tanker fra tidligere mere enkle tanker og 

kulturprosesser, og om natur, der bevisstheten, kulturen og naturen utvikler seg gjennom en utvidende tredelt 

spiral som vokser seg fra fortiden og inn i fremtiden, nærmest som tese, anti-tese, og syntese-prosess. 
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Her banker han en spiker-tanke inn samme forklaringer som den danske katolske bestyrer av Nord-

Europa viste til ved sine forklaringer av geologiske, mineralske, krystallografiske og fossil-dannelser ved 

bergarter, som han hadde beskrivelse av på midten av rundt 1650, og hva som foregikk med Newtons nye 

lover og med teknologisk utvikling. At natur, bevissthet og kultur utviklet seg. Slik sett kom både bestefaren 

til Darwin, og Lamarck med utviklings-tanker, likt som gikk av skaftet hos mange som kastet seg på det 

samme. 

Darwin har vært med skipet Eagle verden rundt og samlet fossiler og sammenlignende beskrivelser, 

og fossiler fra høyfjellet i Peru får han mer bestemt i tanken om evolusjon, utvikling. Når han kommer til 

Galapagos oppdager han arter som stammer fra samme gruppe som endrer seg smått med miljøet på de 

forskjellige øyene. Her blir han sikker på miljøbetingelsene. Hjemme etter turen setter han sammen 

miljøbetingelser og fossile utviklings-trinn. Han blir nå sikker på sine funn, og bearbeider alt grundig. I 1959 

kommer han ut med utviklings-teorien. En tid senere med menneskets avstamning. Mye rabalder. Men Marx 

støttet både økologien og utviklingslæren. Og det har felre vitenskaps-forskere gjort alt, men tydelig ikke så 

meget offentlig. 

En helt utrolig oppdagelse som stemte var sammenlignet geologisk med formen på kontinenter, at 

deres form viste at de hadde sittet sammen og sklidd fra hverandre. Teori om kontinentalplater oppe på lavaen, 

og deres oppsplittelse. Nå finner man ut av grunnstoffer, kjemi, dampkraft, tog, elektrisitet, dynamo og 

elektromotor, grunnlaget for det meste av nettopp det vi kaller dagens moderne fysikk. 

Det er nå at de økologiske gjennombrudd om forståelse av stoffskifter hos dyr og fotosyntesen hos 

planter, absolutt vekselvirker, og at økologi blir et begrep for naturen. Marx understreker dette. Selve den 

økologiske prosessen og den utviklingsformen som dyr og planter måtte ha, gikk derimot frem av Darwins 

forklaringsmodeller. Utviklingslæren om dyr og planter, og om ape til menneske. Stor protest. 

Nå kommer også Mendels arvelære inn på banen, og like rundt århundre-skifte begynner større 

prosjekter med banan-fluer, mange andre dyr og planter, og innen 1940 har man klart å finne ut av arvelærens 

sekvenser på mange måter for dyr, mennesker og planter, samt at proteiner som ikke er i celler, eller i livs-

organismer, samt enzymer, kan produsere mengder av organiske prosesser med nye organiske stoffer som vi 

ellers bare finner i livsorganismer.  

I 1952-3 klarer Watson å finne at DNA er nitrogenbasene på vridd stige. Crick at A-T, C-G. 
trinn i den vridde DNA-stigen. Rosalind Franklin hadde fotografert dette og visste at det var en 
spiral. Å finne ut av arvespiralen, at to tråder binder arvestoff, gener, mellom seg i DNA-molekyler. De finner 

senere ut at disse trådene er sukker og forsfor annenhver gang, som binder adenin, guanin, tymin og cytosin 

mellom seg i ulike grupper, forkortet til A, C, G, T, og at små korte likedanne kalt RNA, kan ha A, C, G med 

seg, og at tymin er byttet ut med Uracil, U, og at disse er virksomme rundt å bære og koble proteiner sammen, 

og leser av DNA-gen-sekvenser. Alt liv har RNA og DNA som slike arve-faktorer, hvor stort sett kun Virus 

bygger kun på RNA. 

Noen virus har også DNA. Vi kan si at gjennom forskjellige forståelsesmåter og til grunnleggelse er 

flere og bredere aksepter av utviklings-tankene og evolusjons-teori, i dag som viser at dette har kommet for å 

bli en stadig mer allmenn forståelsesmåte for livsprosesser, og mulig dannelsen av slikt. Fra vitenskapelig 

hold alene vil det være den fysiske verden og dens lover som stort sett anses som naturkraften som er 

grunnlegger og prinsipp for utvikling og evolusjonsteori. 
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De største skilnader mellom evolusjonsteori og religiøse 

forestillinger 
 

Fra religiøst hold finnes det alt fra hegeliansk lignende prinsipp for en helhetlig menneskelig og fysisk 

utviklingsprosess bevisst og kroppsstrukturelt som danner et felles grunnlag for formenes utviklings-prosess 

mot et høyere og absolutt bevisst stadium, og som sovner, slukner og gjentar seg på nytt. De to mest 

iøynefallende religiøse lignende aksept-teorier er som Aristoteles, at Gud skapte de retningsstrukturerte 

mønstre i formene, og i mennesket, og siden måtte mennesket bruke kropp og fornuft, og naturen gå sin gang 

gjennom de egenskaper de kombinerte eller utviklet seg som. 

Den andre tanken er at Gud skapte enten universet eller jorden, og satte inn de funksjoner som så skulle 

føre til utvikling, og slik sett så er ideen at et høyere bevisst stadium også kan være satt inn ved et visst trinn 

i utviklingen, for eksempel overgangen mellom ape og menneske, eller at vi er plassert inn utenom på et visst 

trinn i prosessen.  

Tanken om at djevelen har satt inn alle fossilene i verden for lure mennesket, passer lite med de 

naturlige fossil-dannelses-prosesser som vi kjenner, og at fossiler faktisk er avtrykket av tidligere dyr, planter 

og deres reir og organer, slik som spor av spisevaner, frø og benrester i magesoner hos fossiler. 

For det vi kaller fysiske kropper viser det seg nå at alt fungerer biologisk etter slike arvestoffer, 

organiske prosesser som biokjemisk kan bestemmes, og organiske fysiske virksomheter for resten av 

prosessene. Men dette forklarer ikke alt av det følsomme, bevisste, mentale, og slik sett fortsetter den fysiske 

forskningen, men også en stor opposisjon fra religiøst hold. Vi aksepterer ikke en mekanistisk forklaring her 

så lett. Og det kan de ha rett i. Men fra denne siden av saken der følelser, sinnsstemninger, behovsfølelser, 

sansefølelser, bevissthetsfølelsen, husk, virker slik i styrkevekslinger som det gjør, der viljen blant annet 

kobles inn i sammenhengen som drivkraft, så forblir det et mystisk skinn over denne oversikten, orienterings-

muligheten vi som mennesker har. I denne sammenhengen anses de gode krefter og onde krefter som lite fast 

stedbundet, ofte som en kraft som gjennomsyrer alt, med litt ubestemt funksjons-karakter. 

Det religiøse og det okkulte har slik ett bredt spekter for ondt og godt som krefter, nesten som en 

flytende væske i tilværelsen, som er adskilte selv om de gjennomsyrer alt lignende to motpoler av samme 

baner, eller liggende over og under hverandre. 

Denne alt-stedværende kraften, styrkevæsken så og si, er da noe som de okkulte tankemønstre mener 

er noe vi kan bestyre, mestre, med vilje trekke det til oss og bruke dette når vi vil, velger eller ønsker dette, 

trenger dette, og slik suger denne kraften av ondt eller godt i oss, og blir sterke av det gode eller av det onde, 

får makt, styrke mot det vi har som en slags motstander. Uten frykt og angst, og godt tilfredsstillende, lyst, så 

ville kanskje dette behovet for å innta ondt eller godt ikke vært til stede. Heller vært likegyldig. 

Den andre formen for den samme okkultismen er å finne i det man kaller sin indre energi, kraft, at om 

man vil, ønsker, velger dette, så kan man iverksette indre prosesser med styrke som opparbeider, henter frem 

lignende onde og gode krefter fra inne i seg, og med samme mestringsmål som det vi finner i en 

allestedsværende lignende kraft. Smerte, lyst, ondt og godt, har mye likheter når det gjelder konstruktivt og 

destruktivt, det vil si det som virker ødeleggende eller oppbyggende som bra eller dårlig for oss, og uten dette 

så ville det gode eller onde ikke virket, vært meningsløst, ute av årsak-virkning fordi det ikke fungerte. 

I slike syn som mange religiøse, spesielt de som tror blindt, eller trofast på sine bibler, eller religiøse 

skrifter, og de som tror på de okkulte krefter som også er en slags religiøs variant av mystisk kraft som ikke 

er forklart eller forstått funksjonelt, altså hva som danner slike preg av et funksjonsprinsipp i tilværelsen, så 

fornekter mange av disse tros-former, livssynsformer, helt å akseptere denne utvikling eller evolusjons-

tankegang. Man er noe så spesielt at en ren sammenligning med dyr, aper, evolusjonsforløpet ikke går, og at 

heller to krefter har møttes, der det fysiske som kropp har fått satt ned en bevissthet og sjel i seg, eller en 

bevisst sjel som er senket ned i en kropp, og som livskraft, virksomhetsfaktor for livskropper. 

Slik sett er det omtrent umulig å få noen til med åpent sinn å undersøke hva evolusjonen sier, gjør, kan 

ha av muligheter, og som også etterhvert har blitt avdekket som en fysisk-biologisk prosess som nærmer seg 

bevissthets-egenskapens, angsten og lystens forståelse og mange av våre mentale reaksjoner. 
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Men når det gjelder selektive egenskaper, så har differensialkraftens uendelighet som kraft og logiske 

absolutte totalformer for kombinasjoner av dette som like og ulike, kjente og ukjente, gjenkjennelsesgrader, 

som husk og bevissthet er avhengig av, også styrkekraft, energidriv, noe som fremviser selektive egenskaper 

i former. Altså egentlig for både fysiske og bevisste preferanseformer. Og som samme kraft bør de også inngå 

i samme feltkraft som forskjellige strukturer og hastigheter i slike systemer. 

Når det gjelder fysiske partikler, grunnstoffer, kombinasjonsdannelser og energi-egenskaper her er 

dette vist i differensialkraften og dens tillegg 1, 2 og 3 med partikler, samspill, grunnstoffdannelser, og 

kjemiske og fysiske egenskaper som virker selektive, fra partikkeldannelse til deres eventuelle molekyl og 

ion-kombinasjoner. 

Videre er det blitt vist til mineraler og organiske dannelser tenkt ut fra samme funksjoner og som nå 

er ekte kjemi, biokjemi, genteknologi, og slik som avdekning av mer fullstendige arvekombinatoriske 

systemer for mennesker og andre dyr og planter. Bakteriologi og virologi har kommet med stormende skritt 

nærmere en kartlegging og handtering av dette feltet, om arv, sykdommer, økologiske funksjoner. 

Det er herfra jeg vil ta selve skrittet å blande meg inn i byggeprosesser selektivt hos biologiske 

funksjoner med tanke på evolusjon ur fra overgangen mellom mineraler og organiske mineraler og 

over til nettopp grunnfunksjoner og videre-dannelser av organiske forbindelser og celler, først encellede 

vesener. 

 

Om virksomhet og dannelse av organiske stoffer og deres 

spesielle funksjoner. 
 

Mens mange jordstoffer, metaller, halvmetaller, edelgasser enten ikke vil binde seg til andre stoffer i 

stor grad, og samtidig metaller gjerne danner en slags lengre sammensmeltende virkning, så er de aller letteste 

grunnstoffene langt mer til-koblings-dyktige og fra-koblings-dyktige. De har også, slik som karbon, en evne 

til å fungere som et dreinings-moment så de kan vri på seg. De binder seg veldig lett til de andre lette 

grunnstoffene, spesielt til hydrogen og oksygen. Disse kan også lettere frigjøre seg og binde seg igjen i 

forskjellige koblinger, lettere enn metaller og edelgasser. Vi finner allikevel en del metaller som klarer å 

kombinere seg godt med disse, slik som natrium, kalium og kalsium, litium i små mengder, men også ikke-

metaller som fosfor, nitrogen, svovel, klor.  

Det som merkes best på oksygen, hydrogen, karbon-forbindelser, hydrokarboner og karbohydrater, er 

at de reagerer ekstra godt på varme og sollys. Små temperatur-forskjeller kan få de til helt å endre seg i struktur, 

vri på seg, endre seg i formasjon. Sammen med flere slike organiske forbindelser kan de dane de mest varierte 

former, og som utnyttes som DNA, RNA, proteiner, sukre, fettstoffer, og rett og slett slik fett-celler med slikt 

innhold, uten at det har en livsfungerende karakter. Men det er disse stoffene som er i cellene våre. Og de 

dannes lett i metan-holdig atmosfære der ammoniakk og karbon-di-oksyd er til stede, og i lava og saltvann 

som møtes. 

Allerede før mineralske og atom-elementer, molekyler av slike, omsettes til organiske kombinasjoner, 

så finnes det flere organiske mineraler i mineralriket selv, eksempel, honningsstein. 
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Celle-stoffer, celle-prosesser, celle-organeller 

Fra encellede vesener til flercellede. 
 

Så er slik encellede vesener et faktum. De fins. Hva er spesielt for de fleste encellede organismer, og 

de mest primitive av disse. Det som forskerne har funnet er enkle DNA-ringer som flyter fritt inne i cellene. 

De har heller ikke utviklet ribosomer som bygger opp proteiner, men har enzymer og RNA som kan medvirke 

til at en del mindre organeller kan bygge sammen slike. Disse cellene er som regel veldig små, og det kreves 

ikke all verden for å holde prosessene i gang. Uten alminnelig stoffskifte, mitokondrier, så fungerer allikevel 

lignende prosesser i disse cellene. Vi kan forstå dette som en kjemisk katalyse, hydrolyse, der slike prosesser 

kan benytte, metan, svovelforbindelser, og i tillegg benytte seg av enkelte metaller som slett ikke inngår i 

andre encellede vesener. 

Vi kan finne bakterier som utnytter metan, arsen, arsenikk, svovel-di-oksid, sulfat, jernoksid, 

jernsulfider, og andre kan nytte seg andre jordstoffer, molybden, der ellers mange omdannelses-kjemiske 

prosesser nytter både jern og kobber-atomer i stoffskifte-prosessen. Fordi uansett, så er det stoff-omdannelse 

uansett om vi kaller det fotosyntese, kjemo-syntese/lyse, hydrolyse, mitokondrisk stoffskifte, og det handler 

om nedbrytning og bygning av nye stoffer gjennom elektron-transport og proton-transport, at spenningen kan 

skifte plass mellom molekyler, eller på hver side av, eller i membraen til cellene. Også sammensetning av 

peptider danner slike spennings-forskjeller. 

Det virker mest slik som at utenom overflatespesiineger og derfor bindingsspenninger, så kan de 

molekyler som virker inaktive gjøres aktive som mer positiv eller negativ ladde partikler. Eller at de blir 

nøytralisert, bundet, slik at det kan bli vanskelig å få bindingen til å reagere med noe annet, om det ikke er 

ekstra sterke enzymer, prosesser som virker på dem. 

 

Denne omskiftningen endrer hva cellene derfor kan omstille seg til å motta av andre ladede molekyler, 

mineraler å bygge av eller nytte som enzymer, stoffer som kan omsettes til fett, sukker og proteiner. 
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Flercellede dyr 
 

Flercellede dyr har ofte slik som flagellatene en cilie, cilier, flimmerhår, bevegelses-organeller, men 

der flagellater og flageller er litt lange slike. I biologi-forskningen måles disse organeller til cirka 10 

mikrometer lange og finnes hos prokaryote og eukaryote celler. Ciliene, flagellene, er en type slimhinner som 

gir rytmiske bevegelser i en bestemt retning. Alle dyr har flimmerhår, og enkelte planter. Om vi ser på 

befruktningsfasen til alger og planter, så utløses en sed-celle med flagell, flageller, da noen har to slike som 

havsalat, og frøplanter har her en levende sed-celle som svømmer gjennom en kort kanal frem til frølegemet 

som inneholder på sett og vis egg-kromosom-delene.  

Her befruktes den ene av de to sed-cellene også fruktlegemet som nå har 3 kromosom-halvdeler. Denne 

bestod av et kromosom-parr fra før av, altså 2 kromosom-samkjøringer som original-planten. Vi vet jo at 

mennesket foruten vann og mineralfordelinger som ligner forholdet mellom mineraler i havvann, består av 

fett, sukker og proteiner. Da celleveggene, og mye av forbrenningsenergien er fettstoffer, så inntar fett en stor 

andel. Sukker er bygge-feste-stoff i DNA, RNA, og en mengde andre proteiner og hormoner, foruten at de 

også er med i forbrenningen der de kan spaltes eller settes sammen slik at de kan omdannes til fett eller 

proteiner, slik disse kan nedbrytes og danne bygge-stener for sukker. Sukker er også som ulike typer med i 

overflaten av celler, og på blodlegemer. 

I leksikonet står Flagell definert fra og som latinsk: flagellum: pisk, svepe, flagell), Enkel Norsk: 

Svingtråd. Roterende flagell: gir fremdrift til mikroorganismer, flagellater og spermatozoider, sed-celler. Hår-

lignende struktur fra celle-overflaten og som slår frem og tilbake med høy hastighet. De lange strukturene 

kalles flageller, de korte kalles cilier (ent. cilium). Det er også forskjell i bevegelses-mønsteret mellom 

flageller og cilier. Svingtråd, flagell, har et kinetosom ved basis (basallegeme). 

Flagellen hos eukaryoter er satt sammen av rør bestående av proteinet tubulin organisert, sett i 

tverrsnitt, som et mønster av ni mikrotubuli-dubletter i ring og 2 indre dubletter. Drivkraften for 

bevegelsen er ATP, adenin-tri-fosfat som fungerer som driv-energi her, men som ellers er et av de fire 

arve-gen-stoffene, og denne gir forskyvning mellom de forskjellige mikrotubuli-molekylene. Hvor ofte 

flagellen slår kan bestemmes av elektrisk potensial. Flagellatene har 1-2 flageller som utfører en 

bølgebevegelse som starter fra flagellaten, og som gjør at flagellaten svømmer med flagellen foran.  

Her virker det som spennings-oppsettet på flagellen er snudd omvendt, (med klokka? Bølge-

bevegelsen betyr en utretning, liten motstand, som da vil la den synkende akselerasjonen vende trådene til 

siden, og slik gi et svømmetak forover). En sammentreknings-turbulens vil også kunne gi fremdrift forover. 

Men hos så små legemer vil turbulens-retningen oftest avgjøre bevegelsesretningen. Hos flagellen hos sed-

celler er det protonet som frigjøres ved et hydrogen og vandrer fra der den frigjøres og innover mot selve 

cellen som da har ett negativt ladnings-potensial i forhold til protonet. Denne prosessen som da gir 

rotasjonsturbulensen i halen kalles proton-proton-turbulens. 

 Flagellen hos bakterier er enklere bygd og består av en heliks med protein festet til plasma-

membranen. Bakterie-flagellen roterer om lengdeaksen. En cilie kan ha forskjellig bevegelsesmønster når 

den slår fram og tilbake. Mange cilier tett sammen er dekket av vann-kapper som overlapper hverandre. 

Ciliene slår ofte i en synkronisert bevegelse. For sperm-celler hvor halen roterer mot klokka så vil cellen 

bevege seg framover mot venstre. Vanligvis har man en jevn blanding av spermatozooer som beveger seg 

framover til høyre og venstre. 

Tubulin-tråder som er festet sammen inne i cellene fungerer som signalveier for elektroner, protoner, 

lignende som i nerveceller, hvor vi kan anse disse som noe beslektet, der tubulin er en svært enklere 

sammensetning og proteinbygning. Men disse indre tubulin-trådene som kan gå helt fra celle-kjerne-membran 

og ut til celle-veggenes cilier, flageller, virker som nerve-signal-veier. Hos flere av flagellater og flercellede 

dyr, så har slike tubulin-tråder gjerne dannet en indre krets på innsiden trill rundt langs celleveggene som strå 

i motsatt retning av hverandre, eller langs rundt det vi kan sammenligne med en ur-munn hos visse en-celler 

og det begynnende stadiet til celledelingen hos de fleste større organismer.  

En slik ring-sammenhengende tubulin-tråd med forbindelse til ulike membraer og celleorganeller, elelr 

enzym-mengder som oppstår i en celle, vil kunne gi elektriske signaler som forplanter seg og lager likedanne 

rytmiske bevegelser hos flimmerhår, cilier, men også motgående sving-rader.  
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Det sies at det er ulike retningsmuligheter hos disse cilie-hårene, men det tilhører da også sikkert en 

viss følsom utladning avhengig av indre og ytre spenningsnivåer. Det virker regulert i forhold til miljø-

betingelser, hvilket betyr at det er indre styringsfunksjoner som reagerer på signaler som cilier mottar, eller 

hindres av.  

Stort sett kan andre celle-enheter i celleveggene osm spennings-reaksjoner sende signaler gjennom 

andre veier i cellen, eller gjennom tubulin-trådene. På sett og vis virker tubulin-tråder i slike lengre kjeder 

som en forplantningsbevegelse der samme signaler kan utløse reaksjonen til flimmerhårene. En indre krets 

slik kan minne om det vi finner hos manetene, der flagellene har dannet sammenhengende kjede med 

nabocellene slik at når et elektrisk signal utløses her så forplanter det seg i hele munn-ringen, og hele maneten 

gjør en sammentrekning i denne sonen som da gjør at den svømmer. Dette har gitt forskerne ide om at denne 

danner, og vel bevist også, danner nerve-tråd-systemet. Å skille ut spesialiserte fordøyelsesceller, spesielle 

smaks-celler, spesialiserte nerveceller, lys-følsomme celler, er altså fremdeles et langt skritt unna ut fra dette 

stadiet. 

Mitt syn i denne saken er slik: At de forskjellige organiske forbindelser kan danne grunn-elementene 

i en celle er godt forståelig. Også at fettcellevegger der fett-molekylene med forskjellige spennings-ende kan 

legge seg motsatte veier og danne et delvis bindende nettverk som en celle-membran virker greit. De mer 

avanserte organeller er langt mere komplisert. Men om vi tenker oss at et spesielt negativ ladet molekyl, 

enzym, virker slik at om det nærmer seg et skadelig molekyl, næringsstoff eller mineral, giftige stoffer som 

også er negative mot celleveggen fra utsiden, så vil disse negative molekyler på innsiden av cellen frastøte 

slike utvendige stoffer vekk fra celleveggen.  

Om cellene ikke har slike så vil cellen forgiftes eller dø, i allefall bli noe skadet. Når slike negative 

enzymer eller molekyler derimot er veldig effektive så har cellene stor overlevelses-grad, (ikke for å overleve, 

men som konsekvens), som betyr innenfor tiden til å formere likedan eller enda flere av sin art enn det alt 

finnes, for eksempel som mat for andre dyr, planter, (men ikke for å være mat for andre, men som. Konsekvent 

mulighet av nærings-beslektskap). På lignende måte kan cellene ha lignende positive stoffer som kan virke 

lignende på skadelige positive elementer utenifra. Spørsmålet er nå om det kan være mulig å holde slike 

negative og positive molekyler samtidig på plass inne i cellen.  

Dette kan gjøres på forskjellige måter. Noe kan komme kun av formen, som ikke tillater disse 

spenningene å komme helt inntil hverandre. Noe annet er at de kan produseres på signal i hvert sitt tidsrom ut 

fra hva som nærmer seg cellen. Vi kan også tenke oss en metallisk plate som er negativ på den ene siden og 

positiv på den andre siden. Er en slik plate mellom disse med samme spenning vendt mot de molekyler av 

samme spenningstype, så vil denne holde disse molekyler på avstand fra hverandre.  

I en celle er det andre molekyler som vil måtte ha en slik jobb. Også i omvendt rekkefølge så kan denne 

platen virke som en svakere dempende flate mellom disse molekylene. Om vi tenker på fettceller eller fettlag, 

fettkuler inne i en celle, så kan fettmolekylene danne slike vegger mellom molekyler. Slike vil da virke som 

elastiske buffere som kan endre celleveggene ved å tvinge de mer sammen eller utvide dem, alt ettersom 

spenningene fra slike negative og positive molekyler eller ioner.  

Slik sett kan sikkert kalsiumioner og klor-ioner, forskjellige ioner det er mye av lett kunne tvinge 

sammen fett-kjeder, fettarealer til å bøye seg i en retning som verner som et skjold mellom spenninger, eller 

om ikke annet brette fettstrukturene helt rundt den mest utsatte spenningen. Andre stoffer kan også virke som 

reduksjonsbuffere mellom to spenningslag, og for eksempel minske mengden av dem i den tiden det ikke er 

fare på ferde. Dette er jo biokjemisk automatikk, og trenger ikke en tilleggs-hjerne for stabiliserende og 

aktiviserende funksjoner slik.  

Vi må ellers gå inn på cellebiologi-prosesser slik som fra cellebiologi fra Lund 2007, og slik som de 

norske bios1 og bios2 for å få videre beskrivelse av hver av de mest aktuelle celleprosesser fra gener til 

organeller ellers, og samvirke mellom alt dette.  

Jeg mener derfor at jeg kan gå videre med hva som skjer ved celledelinger når flercellede vesener av 

en viss størrelse oppstår. Høyere stadier enn svamper. Vi kan ta eksemplet der en mengde celler først er spaltet 

fra to, videre til fire, og videre til 8 celler. Da kan vi se forskjell på om det er kubisk eller spiralmønster på 

bygningen som tilsvarer de to største forskjellige større dyregruppenes utviklingsbane. Det som er felles er at 

begge formene danner seg en slags ur-munn og gjerne ur-tarm. Denne anser jeg som en samlings-grop som 

dannes grunnet at et område egnet seg godt for samling av enzymer som kan fordøye, spalte andre stoffer, 

eller som et slags vakuum for ett forbrennings-organell som har ligget nær overflaten da andre deler av en 

celle har vært opptatt av organeller som har andre oppgaver med naturlig tilpasset plassering.  
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I gropen er det slik sett perfekt for flimmerhår, cilier og drive sin børste-virkning inn mot sentrum av 

gropen. Flimmerhår sies også å være en slags slimtype som igjen kan feste til seg næringsstoffer i påvente av 

enzymer som utskilles på slike signaler.  

Hos flatormer er ur-munn og ur-tarm det samme, at der det spises, fordøyes også er samme sted det 

avfallet kastes ut fra. Vi kan se på fosterutviklingen og vekst-mengden av celler, at denne ur-munn-bulken 

stadig blir større og trenger mer inn i celle-klumpen. Og her er da en del av min forklaring på dette, det jeg 

mener skjer her: 

Når mengden celler blir større vil flere av dem forhindres adgang til vannet og næringen rundt seg. De 

må delvis ha kanaler mellom de andre cellene rundt seg, eller fores via de andre cellene. De naturlige trykk i 

vannet og i cellene, samt deres indre spennings-forhold, vil danne trykkforskjeller fordi tilgangen til virkninger 

er stengt i en viss prosentgrad. Dette vil gi en del vakuum-trykk-forhold mellom de ytre cellene og cellene 

lenger inn. Det vil virke som visse rykninger eller strømninger i bestemte retninger, sirkulasjoner. Om dette 

ikke er nok, så må cellene likedan som med flimmerhår, danne hjelpe-systemer for å få fortgang på næring og 

stoffutveksling, det vil si innkast og utkast av det som kreves til omløpet om det ikke skal stoppe opp.  

Det er her jeg mener at eksempler som tubulin kan dannes som en lengre flagell, og da virke som større 

sterkere bevegelseshår, pisker. De hjelper da til å frakte næring og vann, eventuelt oksygen, karbon-di-oksyd, 

inn slik at oksygen kan benyttes til forbrenning eller karbon-di-oksyd til bygge-stoff i fotosyntesen. Begge 

systemer er et stoff-skifte, stoffendring til bygging og nedbrytning. Planter og bakterier ha uansett stoff-skifte 

for nedbrytning også av likedanne eller ulike typer enn hos dyr.  

Med enda flere celler oppstår det et romslig stort problem med å drive vann og næring gjennom 

systemet, og her kjenner vi til hulegjennomføringen som tarmcellene har fra tarmsiden til den indre kroppen. 

Kanaler for vann og næring inn til cellene innenfor. Til å begynne med så virket dette mulig greit med den 

cellesaftmengden, stort sett vannholdig mellom cellene innenfor. Mens det tidligere var slik at avfall kunne 

sendes ut gjennom veggene rundt er cellemengden nå så stor at en ikke rekker å få dett unna tidsnok.  

Nå er det at jeg mener at mye av dette må føres tilbake i ur-tarmen, ur-munnen. At det dannes lignende 

flimmerhår, piskere, flageller på innsiden som enten annenhver celle, eller i nærmeste cellelag innenfor. Og 

det er ikke noe i veien for at det dannes en flagell på innsiden til de samme cellene som har flageller vendt ut 

i tarmen. Det dannes også sikkert et omløp grunnet piskeretningen som utvider et kanal-omløp mellom cellene. 

Dette kan være et begynnende blodomløp. Men er fremdeles uten slike celletyper.  

For å effektivisere dette nærmest indre tarmløpet av næring og vann, og tilbake som avfallsstoffer, så 

dannes det sirkulasjoner der det er fullt mulig kan fungere straks, eller som må tilpasses gjennom at visse 

celler får ekstra enzym-aktivitet, eller skiller ut noe som gir enkelte områder med lettere frakt av avfall og 

andre som lettere for næringen. Tross alt er det et sammenhengende løp. Men det blir litt lignende 

oksygenholdig og oksygenfattig blod, lignende vener og arterier.  

På dette stadiet kommer min mening om nervelignende stoffer som tubulin, flimmerhår og flageller. 

Jeg mente at disse på innsiden med større treghet i systemet enn i den åpne tarmen, trengte mer kraft, pumping. 

Slik at på innsiden av de ytre tarmcellene mente jeg at det dannet seg lignende flagellceller som hjalp til med 

samme væske-nærings-transport.  

Og at disse på et visst trinn eller ved spesielle prosesser, kanskje gjennom indre tubulin-signaler, hva 

som helst som jeg da ikke visste mere om, at signaler fra cellene og tilpasningsformer, spenninger, har virket 

til enten å forlenge, eller organisere cellene slik at det ble kontakt mellom flagellene, og at det dermed oppstod 

et ytre spenningsførende lag, et ytre forbindelses-system for flageller som jeg oppfattet som det første 

primitive nervesystem for utenpå-førende sammenhengende signalvei.  

At ved at dette kunne gjøre sammentrekninger på samme signal, ville forsterke transport-hastigheten, 

og slikt sett at hele sammentrekningen virket likedan som et hjerte. For her strømmer alt vann og næring inn 

i visse retninger utenfra, og det er tenkt slik at det er tømningsveier eller tømningstider for mengder som 

kommer etter fordøyet næring. Dette kan også ha skjedd så sent at gjennomløpende ur-tarm-ur-munn, har 

strekt seg tvers gjennom celleklumpen slik at det er åpning i begge ender og der næring føres ut en vei og 

avfall i motsatt retning. Her vil det bli større krav til sammentrekning for å klemme nøringen og vannet inn i 

kroppsrommet, slik at nerven er viktig for dette også, ikke bare for transport-trykket ellers.  

Dette krever etter hvert hjelpe-proteiner, muskelproteiner, og et nervesenter. Så her mener jeg at nerven 

oppstod før et adskilt nervecelleprogram stod for døren. Men denne danner også grunnlaget for signaler og 

koordinering mellom cellene som alt er der og sin virksomhet. Så grunnlaget for signaler om et utskilt 

spesialisert nerve-celleprogram synes i horisonten av dette.  
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På dette trinnet av tankegangen så jeg for meg at nervetråden av primitiv type i små ur-fler-cellede-

organismer som overgang til mer kompliserte flercellede dyr, også besørger en næringsstrøm, en slags ufarget 

og cellefri strømningsbane vi kan kalle ur-blodårer. Denne er ikke noe annet enn en inner-tarm, en fortsettelse 

av tarm-nærings-transporten til cellene lenger inn, og er slik da også både ur-munn og ur-tarm inne i oss, fordi 

den tar opp næring til cellen, cellene tar det inn, og gir avfall-stoffene ut i samme kretsløp tilbake til der det 

kan skilles ut, enten det er porer ut av dyrets hud, men her, hovedsakelig fra strømningskanalene, blodårene, 

til tarmen igjen, og ut. Nervetråden holder en konstant aktivitet fordi de er forbundet til slike tarmlignende 

flagell-celler. Dette påvirker originalceller og celledelingsprosess, slik at gener kan endres:  

Produser en celledeling til, men nå forbundet med, elelr som en forlengelse av flagellen, at en 

nervecelle oppstår som har bedre føling med signalforskjeller i løpet, med mulige utløpere eller følepunkter 

for visse stasjoner, og ikke nødvendigvis forbundet til alle cellene som var der opprinnelig, men følepunkter 

med visse aktuelle intervaller. At fettstoffer og slim har vært en del i prosessen med å danne vev nærings-

transport-årene, og eventuelt egne vevsceller kan ha skilt seg ut er også mulig. 

Beskyttelsesceller og hjelpeceller, er hvilket jeg antar proteinbygningen som muskler har vært, som 

skal omslutte eller beskytte nervene, men som også kan modifiseres til egne celler som omslutter og 

koordinerer med nervecellen, som enda kraftigere virkning. Hele løpet kan anses slik at nerven oppstår slik vi 

ser i fler mindre dyr og tidlig fosterstadium, og at næringsårer er forbundet med disse, og tarmen, og slik sett 

får vi en nervestreng, en nervebane. Primitiv.  

Videre at proteiner som energi, beskyttelse, kapsling, og effekthjelp forbinder seg med slike. Muskler 

trenger festepunkter, og kalkutskillelse eller kitin, et eller annet solid stoff trengs for at muskler skal virke 

såpass som vi opplever at de gjør. Vi kan se at kappedyr, lansettfisker og de minste rundmunner, primitive 

fisker, har en slik streng, korda, bruskutskillelse langs med nervetråden. Forløpet blir slik sett strømnings-

baner, flimmerhår, dannelse av flageller, sammenhengende flageller som nervetråd, og muskelproteiner, som 

ikke fungerer støttende nok før dette kan forbindes med en utskilt stamme, brusk eller ben, en slik kordastreng.  

Eller andre ordninger som hos virvelløse dyr og blekkspruter med mer. Koraller har sitt system, og i 

svamper fungerer flere typer celler sammen i hver seksjon, og i adskillete seksjoner som har slike kalkpigger 

som en type celler, og flagell-celler. Om ingen andre kan vise til samme grunnenheter for den dyrerekken vi 

tilhører så betyr dette at en slags slektning som ligner disse er en stamme for vår type dyregruppe, men det 

kan være at det har vært delinger i artsveier etter dette trinnet, og før dette trinnet.  

Nerveceller er grunnlag for nervesentra, og for videre bygninger av kompliserte og differensierte 

nerveceller. De nerveceller som er i de forskjellige soner kan være svært like. Det sies at nervecellene i 

nervebarken stort sett er av samme type, men får forskjellige oppgaver der kroppens nervebaner kommer til 

de visse steder der øre, finger, smak, syn, kort og greit mulig selektert ut før dannelse av hjernebarken.  

Videre oppfatter jeg en encelle som så og si gjennomsiktig. Om det skulle være en ganske stor fler-

celle som dyr, sopp eller alge vil det fremdeles være lett lysgjennomtrengelig. Og en eggcelle hos et menneske, 

for ikke å si en frosk, så er disse gjerne hundre ganger større enn mange av de ganske cellerike flercellede dyr 

på mikro-organisme-stadiet. Slik sett kan dyr som alt har velutviklet nervesystem, og separate sanseceller også 

være bra gjennomsiktige og allikevel mindre enn vår eggcelle. Og vår eggcelle er gjennomlysbar.  

Med andre ord: Lys trenger inn i disse cellene, og det gir tubulin og enzymer, en mengde proteiner 

eneergi og signalgjennomstrømninger, og det gir med fargekorn som vi sier opptak og omforming av energi, 

slik som til klorofyllkorn, kloroplaster, der fotosynteseprosessene foregår, en aktiv energi, og dermed prosess-

funksjonen. Cellene fungerer slik sett for skygger, lys og farger, selv om synssansen ikke ser farger. Slik som 

i fotosyntesen. Men det føler den frekvensen allikevel og reagerer i retning av og som kjemisk prosess på 

denne. Konsekvensen er at en celle fungerer som et øye uansett, bare i forskjellige grader vi ikke tenker over.  

Lysvirkningene og temperaturene er orienteringsretninger og beskrivelse av det omliggende miljøet, 

at noe nærmer seg eller trekker seg unna, og gir sammenligningsfunksjoner for organeller og tubulintråder, 

spesielt om der det er kontaktknutepunkter med slike, og der slike går helt inn til den indre cellekjernen. Da 

kan DNA-prosesser faktisk til dels delta i virkningssignalene for om et gen skal gi signal om enzymproduksjon 

eller en spesifikk reaksjon direkte fra arvemassen også, elelr at arvemassen faktisk kan endres, at gener slås 

av og på. At dette kan like gjerne gjelde for spesielle prosesser ved ganske raske endringer av tilstander rundt. 

Enzymer har mange slike virkninger direkte til arvestoffet på korteste tenkelige tid.  

Noe annet vi kan tenke oss er at de forskjellige spenningsverdier som merker syrer og baser rundt cella, 

som kan være bra eller som kan være skadelige, der syre og base godt kunne være salt elelr sukker, ph, så kan 

dette også oppfattes som smak og lukt.  
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Om vi tenker oss at de stoffreaksjoner her som virker lengst i utstrekning, merker stoffer lengre unna, 

eller reagerer raskest på slike utenforliggende stoffer, så kan vi oppfatte disse som en lukt, der lukt og smak 

stort sett kan sammenlignes, at vi kunne kalle dette rask og sakte lukt. Men smaken er som regel der reaksjonen 

på nærkontakten først gir en direkte affekt som vi kan tenke som fullkontakt med fysisk gjenstand. Her 

overføres det gjerne en svært sterk signalvirkning. Men både lukt og smak gir refleks-affekter.  
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Kapitel 19 Evolusjons-analyse 

Historiske spor, avling og krysninger, måle-

tekniske metoder. 
 

Er det sant at løv, sand, pollen hvert år, at vinder, avleirer seg, at bølger, ras, røtter knuser, vann som 

fryser, sprenger, at sprekker med vann kan fylle rom og danne trykk som sprenger ut fjell? At: 

At det er lagvis, at bønder finner, at arkeologi omfatter, at fossiler er en prosess som skjer med alt, 

dyr, stein, sand, pollen, trær, dinosaurer, små kritt-dyr, alt, og at fjell kan bikke, at vulkaner eksploderer eller 

tømmer seg, og at lava om det ikke er bare temperaturen vi tenker på, er smeltet steinmasse og gasser? At lava 

er det samme vi har som fjell og mineraler består av? At vi får sammenklemte og sammensmeltede bergarter 

av forskjellige typer? At bønder finner gamle redskaper, gamle dyreskjelleter, og at leire kan bevare hele dyret 

nesten intakt i millioner av år, inntørket og forsteinet, at egg kan fossilere, og at ekskrementer kan fossilere 

seg, at spor i leire kan fossilere seg, tiden går, noe her viser tids-løp, uskreven historie, skrevet i stein? 

Vi kan finne rester fra tidligere blader, pollen, støv, sand, jord, røtter, som ligger rett under det laget 

av planter som vokser nå. Til veksten trengs en drift av jord-næring, vann, oksygen, karbon-di-oksyd og sollys, 

og helst en riktig temperatur så planter og smådyr ikke tørker inn eller fryser. Noen klarer seg gjennom vinter-

perioder med frost. Pollen og løv-lagene som ligger under veksten nå er fra fjorårets nedfall. Samtidig har 

vind og vann dratt med seg en stor del av det som ligger i samme laget på grunn av vindkast og små-bekker. 

Vi kaller et slikt underliggende lag for et års-lag, eller fjorårs-sedimenter.  

Om vi roter i jorda eller tar et spade-tak vil vi se at det ligger lag med pollen og løv fra året før dette 

igjen. Slik sett er det likt som åre-ringer i trær, veldig lett å se på jordsmonnet hva som er de 10 siste årene, 

eller ved urørt mark, de siste 100 årene med års-variasjon med pollen og løv, samt rester som tilhører samme 

laget fra grus, leire, alt som finnes som kan lande i samme laget. Der terrenget er mest rolig gjennom lengre 

perioder synes dette aller best, og det meste av jordens overflate er flatland, flatt nok til sikre 1000-årslag. 

Men selv om større lag sklir utfor en helling i terrenget og står på skrå så synes lagene stort sett godt.  

Det er mye vanskeligere å se det samme der alt har rast utenfor et stup, men da vet vi at laget som det 

lander på, og lagene som bygger seg oppå dette, at det som er rast ned befinner seg mellom disse to årslagene 

nederst og øverst. Lagene i samme distrikt er stort så like at vi også finner ut at der terrenget har rast ut, så 

finnes lagområdet som er under og over rasmengden, at vi finner hvor mange årslag som var dratt med i laget, 

og kan bestemme alderen på laget under og laget over rastidspunktet. 

Dette betyr videre arkeologi, eller jordsmonns-tid-festelse som kan gjøres nærmest med teskje-graving, 

og at jord, leire, torv, slik sett kan tidfestes gjennom 50 til 200 år uten vi bruker tekniske måle-instrumenter. 

Men allerede med sterkt forstørrelsesglass eller svake mikroskoper kan vi finne lagdelinger inntil 1000 år like 

lett i de fleste tilfeller. Pollen-løv, veksler med neste lag pollen-løv, og bestemmer slik lett årslagene.  

I slike lag finner vi pollen og rester, løv, fra alle vekst-perioder i året fra alle plantetyper og dyr som 

befinner seg døde i de samme lagene. Hvor mye leire, sand, frost, andre årsaker, soltørke, som så bevarer eller 

til dels tørker eller forsteiner smådyr og planterester i disse lagene, kan variere med årstemperatur og 

tidsperioder der det er klimaendringer.  

Forskjellige sikre tegn på at vi har et årslag og at det er samme årslag, finnes lett ved at det i disse 

distriktene, og ofte over store landområder og kontinenter gjerne er ekstra mye pollen og smådyr av bestemte 

typer, og at luft fra hav har med seg ulike mengde salter, og ulik mengde oppblåst sand, andre pollen og blad-

typer i en viss mengde, som avsettes i slike årslag. Enkelte steder har det vært så lite variasjon i klimaet og så 

stor ro eller jevn tilvekst, at disse områdene kan med mikroskoper og måleapparater som viser forskjell i lag-

sammensetninger, og dermed faktisk kan telle årslag på 5000-10000 år, lett.  

Andre måle-metoder for å se forskjell i lagene videre, altså bedre instrumenter, kan slik sett finne inntil 

100-300.000 år gamle lagdelinger. Til lengre ned i bakken vi kommer er slike lag oftest stadig mer 

sammenklemt, men laget over og laget under en stein som havner et sted, eller et skjelett, eller et pollen eller 

tenner som er veldig harde, vil ikke lett brytes ned og det dannes en bulk i terrenget mellom laget under og 

laget over.  
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Altså arkeologisk natur-kommode for tidsbestemmelse av når et dyr, et pollen, et menneske, en plante, 

løv, har havnet i dette laget. Dato-angitte brev, kunst, viser at måleinstrumenter måler riktig for de 4000 siste 

år, og med en 10% feilmargin eller mindre for 10000 år etter istidens slutt. Feil ca. 50-100 år. 

På sydpolen er det store områder som ofte har roligere vindforhold, og lite endring i været, men det er 

også store områder som har jevnt med stormer og endring i klima. Der forholdene er rolig og det er for kaldt 

til at noe tiner, så vil det legge seg lag på lag i en sakte vekst av årslag. Da det er lite planter så er det mest 

støv fra vindene, også vulkanstøv, samt hav-salter og mikroorganismer, samt lette pollen og fragmenter fra 

edderkopper, små-vinger fra insekter, egentlig en hel rekke småtteri som lander i et lag på sydpolens roligere 

områder som samtidig er kalde. År for år danner disse lagene seg, og her er det snakk om at vi finner års-islag 

som er mellom 35.000 til 300.000 år gamle, og beskyttende sediment-groper som kan være 1 million år gamle.  

Tester av vær og jordskjelv, stormer og vulkaner, viser at hvert årslag har krystall-støv som vi vet 

stammer fra en bestem vulkan i Indonesia, og andre krystaller fra vulkanutbrudd i Canada. Ulike vulkaner 

verden rundt viser når og hvor stort et vulkanutbrudd stort sett er og var ved hjelp av støv som lander i hvert 

årslag på sydpolen, men også i jordslaget verden rundt dette året. Gjennom å sammenligne is-lag med de siste 

4000 år med historie fra hvilke vulkaner og natur-katastrofer som er nedskrevet, og ta prøver fra disse 

områdene av støv og krystaller, så kan vi finne ut hvilke jordslag og hvilke isslag som stemmer som årslag for 

de samme krystallforekomster, fingeravtrykk for årene de nevnes i de historiske skrifter.  

Ved siden av dette har vi funnet opp måleinstrumenter som ved hjelp av tester viser at de klarer å treffe 

nesten nøyaktig på de tidspunkter som er nevnt historisk for 200 år siden, for 1200 år siden, for 4000 år siden 

slik som spesielle hendelser og bygg som er nedskrevet i Ur, Babylon, og i Egypt. Dermed kan vi merke 

forskjellen som litt eldre tider har fra dette i måle-usikkerheten til instrumentet og slik ganske sikkert merke 

tidspunkter som er inntil mellom 5-10.000 år gamle.  

Mange steder er det slik blitt telt jords-lag også, samtidig som tester av måleinstrumentene finner 

isotop-mengde-endringer i lagene, og slik kan bestemme eller påvise riktigheten av strålings-dataenes 

informasjon. Isotoper samlet fra lufta eller nedbrutt i døde dyr, planter, forteller også hvor lang tid noe har 

ligget nedgravd som fossile rester. Isotop-prosent fra forskjellige grunnstoffer virker til å stemme med års-

taktene, års-lagene, og er flere ganger blitt godkjent verifisert. 

Slik har vi kunne stadfeste at ulike stråleinstrumenter også klarer å stadfeste, tidfeste lag, sedimenter, 

og fossiler som er alt fra 500 år gamle og inntil 2 millioner år gamle. De mer avanserte måleinstrumenter må 

kartlegge og sammenligne en mengde data for å finne en riktig tids-epoke og lagtilhørighet for tider som er 

10 millioner år gamle, 100 millioner år gamle og inntil over en milliard år gamle. Vi kan synes at disse tallene 

er grusomme og umulige.  

Men når vi tenker på en sequoia, red-wood-furutre som i California, så viser disse en mulig levetid for 

åre-ringer som gir 5000 lag-ringer, som betyr 5000 år gamle, altså før det vi kaller Abrahams og Noahs tid. 

Om vi går fra frø til så gammelt tre, så vil 2 trær føre oss tilbake til istiden. 20 trær er lik 100000 år fra før 

istiden. 200 trær er en million år tilbake. 200.000 trær er 2 milliarder år tilbake, og 1 million slike trær fra frø 

til gammel er tiden da solsystemet ble dannet, altså over en tredjedel av tiden man daterer det synlige 

universets alder til av hva de kan se, observere og måle. Astrofysikk og kvantefysikk. 

Da et stort arbeid over hele jorden der høy-teknologiske metoder og instrumenter og universitetene i 

alle land er med å studere geologi og arkeologi, fossiler og mineraler som er sammensmeltet for mange slike 

perioder siden, tidsepoker siden, så kan vi der det er stort hell med sikre data sammenligne de samme lagene 

fra tidligere perioder andre steder, og slik bli sikre på tidsdata gjennom at krystaller, vær, katastrofer, type 

fossiler, og radioaktive stråler som måler isotoper slik kan angi at et annet sted på jorden tilhører samme 

periode, og at slik bergart for eksempel bare var vanlig i en bestemt tidsperiode. Kritt-dyrenes tidsalder, eller 

karbon-dyrenes-tids-alderen, oljen, og dinosaurenes tids-alder. Permtiden etter har store salt-propper. 

For eksempel er det meste av de store kontinental-olje-funnene, nettopp olje fra jordens karbon-tid, en 

tids-periode da store frøbregner dominerte jorden som de første store skoger, og at da disse ble oversvømt, 

eller døde ut og begravd av store sedimenter, så ble de brutt ned til olje under trykket av dette, og fanget i 

underjordiske lommer. Dette er nær 300 millioner år siden. Før dinosaurenes tid, og med de første spor av 

insekter og landpadder som fossiler. De fleste har hørt om trilobittenes tidsalder, 5-600 millioner år tilbake, 

med de første store dyr som fossiler. 
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Når vi får ekte blomster-frø-planter som var stive kornplanter, er vi i Krittiden der de store reptilene er 

i ferd med å dø ut, men det er først for 40-35 millioner år siden at vanlig gress som er frøplanter slik sprer seg 

over alle sletter og skogs-bunn. Før dette var lav, mose og bregner det dominerende ved siden av de første 

bartrær og begynnende løvskoger.  

For 35 millioner år siden er verden gjennom en ganske turbulent geologisk kontinental-sokkel-

kollisjons-tid som omformet, delte og sammensatte kontinenter på en spesiell måte som ligner dagens verden. 

I mellomtiden ble mange av disse skogsområder fanget i daler og søkk, og kom under stort trykk, og kunne 

ha blitt olje, men i stedet så ble de presset sammen til brun-kull. Disse tidsperiodene utgjør forskjellen på 

planter og dyreoljer som blir til oljebasseng, og kull-basseng. Olje-Kull-Gass er dagens fossile brensel. 

Vi skal ta for oss flest mulige av de tids-bestemmende forholdene som det er naturlig og logisk å forstå 

og som vi finner i naturen. Det er ikke bare dag og natt, og jevn tidslengde for disse i løpet av et døgn som er 

et mål vi alle kjenner. Det er jo også årets lengde med de fire årstidene, og ikke minst med hvor mange 

fullmåner det er hvert år, alltid 12 stykker, men som varierer med dato for hver fullmåne, regulert med bane-

tiden månen bruker rundt jorda, slik at fullmånene hver måned ikke havner på samme dato hvert år. Dette har 

også en regulert syklustid. Vi har ført kalender gjennom 5000 år eller lengre. 

Nå har vi også en jevn tid for vekster, hvor lenge de spirer som forskjellige arter, og likedan med hvor 

lenge et dyr går gravid i forhold til mennesker. Vi har også en gjennomsnitts-puls som mennesker har, og til 

og med gjennomsnitt for normale hjerteslag i hvile og gange for mennesker og for hver dyre-art. Vi har jevne 

overganger for flo og fjære hvert døgn. Det er da ikke så rart at mennesket har oppdaget dette, ved siden av 

ønsket med å holde orden på antallet barn og dyr så de ikke har kommet bort, og derfor at det å telle og det å 

lage tall for ordens skyld har blitt en interesse.  

Med tiden har sol-dager og måne-faser blitt telt og satt opp som tids-mål for måneder, uker og år. Vi 

har også lagd måle-enheter for sirkel-inndeling, lengder, tids-deler av daglengde som timer og sekunder, så 

langt tilbake som 4000 år, selv om det har vært en skriftlærd hemmelig lære det meste av tiden. Astronomi og 

astrologi. Åre-ringer i trær forteller oss jo også at de årene vi kjenner fra historieskriving er sammenfallende.  

For eksempel så vet vi at så mange åre-ringer siden, var det året da Napoleon tapte krigen, og et annet 

sted året 1689 da Newton lagde formlene for Tyngdekraften og dens akselerasjon. Til slutt har endring av 

stjernetegn markert tidsperioder, også totale solformørkelser og måne-formørkelser, og perioder som viser 

endring i en sirkelbane av himmelens nord-pol som det kalles, som har en omdreiningshastighet på nær 30000 

år. I tillegg kan en måle en viss hastighet som tyder på at galaksene kan snurre rundt seg selv i løpet av 150 

millioner år, noen raskere, andre tregere. 

Dette er jo skriftlige overleveringer som er dokumentert, og det kan finnes merker etter hendelser i 

trær der man kan finne svartkrutt det året noen skjøt med et gevær støttet seg til dette treet. På den annen side 

så vil barken, eller åre-ringene fra en viss tid kunne vise spor av for eksempel sot fra lufta som skyldes et 

vulkanutbrudd i nærheten. Det finnes tusener av slike merkelige spor i naturen som kan peke på samme dato, 

måned eller år. Det eneste spørsmålet er om man har fantasi nok til å tenke seg hvor en skal lete etter de mest 

sikre spor, og hvor mange andre spor som kan støtte opp om det samme. 

Dette vil sikre en korreksjon av informasjonen, slik som at en kan finne ut at det man først trodde var 

feil. Mengden informasjon sikrer til slutt ganske nøyaktige tids-beregninger for svært mye. Geologisk er slike 

spor overveldende gjennom at muslinger i havet har åre-avleiringer i skallet, havbunnssedimenter, og både 

havbunn, landjorda og isbreer kan vise til det samme årets klimaforhold og hendelser i atmosfæren, slik som 

for eksempel vulkanutbrudd der hver vulkan har sin egen krystall-kombinasjon ut fra sin bergart.  

Da kan man etter innsamlede prøver fra alle vulkaner si nøyaktig hvilken vulkan og hvilken år denne 

hadde sitt utbrudd, eller over mange år, flere utbrudd. Slikt kan også vise sikre tidsrom for fossiler, og skred, 

jordskjelv med mer i fortiden. Vi skal huske på at enkelte trær kan bli 5000 år gamle og slik vise historiens 

værforhold og hendelser gjennom 5000 år, slik som enkelte sequuia-trær, de store red-wood-furuene som har 

vært kjent på vest-kysten av USA.  

Vi skal kanskje gå enda litt nærmere innpå hva sedimenter og hva slags spor og målemetoder som kan 

benyttes og som vi kan synkronisere måleinstrumenter til, som ved beregninger stort sett viser de samme 

dataene for tidsbestemmelser. Disse kan korrigeres inn slik at en karbon-14-måler kan tidfeste alder på 

gjenstander og jordsmonn, samt annet, til 2000 år gammelt, pluss, minus, 50 år. Med skriftlig beskrivelse fra 

samme tid med dato så finner vi at feilen varierer stort sett bare 50 år unna riktig årstall.  
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Om vi finner samme 5-10 prosent forskjell på måleinstrumenter som tar for seg 1 milliard år, så betyr 

dette at vi har en feil på 5-10 millioner år å gå på. Om vi snakker om 100 millioner år så er feilen 0,5-1 million 

år. Her benyttes andre grunnstoff-isotoper til målingen. Bedre metoder kan sikre at vi finner en tidsperiode for 

100 millioner år siden som har underperioder der feilen kan være mindre enn 100.000 år for overgangene 

mellom underperiodene der vi finner nye arter som dukker opp hvert 100.000 eller 10.000 år.  

Bedre beregninger av trykk-styrke, lag-delinger, tidskrevende prosesser og nye strålings- og isotop-

måle-instrumenter har klart å tidfeste perioder mellom 100.000-500-000 år så langt tilbake som til omtrent 

1000 millioner år. Fra prekambrium rundt 600 millioner år siden og til i dag har vi funnet lagdelinger fra 

nettopp 100.000 år for overgangsperioder og store underperioder innenfor en geologisk tidsalder for hver 1.3-

10 millioner år, med ett snitt for perioder på mellom 1.6-10 millioner år. Man kan fastslå korte istider lignende 

de vi har hatt i de siste 6 istidene vi kjenner. 

I perioden vi kaller de store øglenes tid, over en tid på 200 millioner år, så var det arts-oppblomstring 

av ammonitter, blekksprut-orden, av 300 forskjellige slike. At hver million år så hadde 2 nye arter kommet til 

og dominert i perioden, og over tid at noen av disse artene døde ut, inntil at slutten av perioden fikk 

konkurranse med flere andre blekksprut-typer som dukket opp som krysninger fra de andre, eller ved genetisk 

endring fikk en god egenskap i konkurranse med de andre. Når vi snakker om kritt-tiden, så er det små 

encellede kalkskall-alge-arter i havet som har avleiret seg i store mengder, og slik dannet en overgangs-tid 

hvor vi finner slikt som vi kan lage skrivekritt til tavler på skolene med. I dag tar data-maskiner over mye slik 

undervisning. Kritt er en porøs form av kalksteins-sedimenter som er myk og hvit. Det dannes i grunne vann-

områder der det samler seg opp kalsium-karbonat-skall fra marine grønnalger.  

Om vi tar insekter så kan det komme myriader, altså 10.000-er nye arter hvert år selv om enda flere 

dør ut i slike distrikter som regnskoger, Amazonas og andre steder. I snitt forsvinner det for tiden en mengde 

av de nålevende dyrearter, og også plantearter grunnet det som henvises til skog-, berg-verk, jorder og byer, 

og det som viser seg som for sur nedbør og forurensning ellers, som også kan true jordas livs-vilkår for større 

arter.  

Ikke alt er her gjengitt nøyaktig. Men det betyr for den enkelte leser at fossiler, geologiske lag, 

nøyaktige tidspunkter for underperioder, jordsmonn og års-telling, arkeologiske funn, skrifter fra de 

historiske perioder, og instrument-målinger og metoder, samt fysikk og kjemi som tilhører disse feltene, 

det er slikt som den enkelte må sette seg faglig eller etter-rettlig inn i selv. 

Dette som er innledet her om alders-forhold og hva man ser på, undersøker her, er fagvitenskapelig 

stoff. Det vil si de begrunnelser man har for å mene at det geologisk som tidsaldre kan fastslås at det har hendt 

en livs-utvikling fra mindre til større dyr, fra enkle til mer kompliserte dyreformer, at utviklingstrinnene kan 

ligne mye likt som planterikets grad-inndeling mellom enkle og kompliserte arter, og som også minner om 

stadiene vi finner i pattedyrenes foster-utvikling. Det samme gjelder for blodtypers utvikling, organers 

utvikling gjennom tidsaldrene, ikke minst hjernesystemer og hjertesystemer slik vi finner i dyrerikets hierarki 

i dag. Anatomien vår.  

Her er planteriket og dyrerikets hierarki, geologi, fosterutvikling, og dermed lege-vitenskapens trinn 

for utvikling, organer, trinn som bygger på hverandre, og som bestemmer arvelig og genetisk utvikling 

nøyaktig de samme skjemaer. Lignende er det for bakterier og virus, og bakteriofager. Det fungerer en slags 

symbiose mellom bakterier, virus, planter, sopp og dyr, inkludert mennesker i denne økologiske krets-løps-

modellen for klima og stoff-utveksling, og en vekselvirkende utviklingsform der det noen ganger er 

retardasjon og ut-døende-het, andre ganger store sprang på kort tid for de neste trinn historisk, eller geologisk 

som klimaperioder eller sprang grunnet spesielle omstendigheter. Det er også klart at radioaktive kilder og 

lynet kan gi store genetiske sprang for arvestoffet i eggceller og sed-celler. Og spranget kan hemme utvikling 

eller fremme utvikling. Utvikling regnes som selektiv funksjon som kan gå raskt eller sakte, glidning.  

Darwins teori kommer ikke ut av bare luften. Aristoteles mente at alt, slik som i buddhismen også, at 

alt utviklet seg fra enklere forhold til moderne, det vil si siviliserte storsamfunn, byer, og til slutt gikk til 

grunne for å starte opp på nytt. Det er form for utviklings-begrep for historiske tider.  

Mellom 1600 og 1700 var den erkebiskopen som styrte fra Køln i Tyskland og de nordiske land, den 

som forklarte fossil-prosessen, startet opp med geologisk mineralogi, og krystallografi, og kort etter 1700-

1750, forklarer Giambattista Vico utviklingen som en vekselvirkning mellom natur og kultur som utvikler se 

mot det mer moderne som en stadig utvidende spiral som veksler slik. En slags tese-antitese-syntese.  
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Mange hopper på disse utviklings-tanker fordi det skjer en samtidig utvikling teknisk og nærings-rettet 

gjennom historien trinn for trinn gjennom aldrene, og etter 1750 kommer ideen om at kontinentene har sittet 

sammen fordi dens brikker, former passer sammen. Nye kart lages mer nøyaktig. Kjemien og fysikken oppstår 

som sikre fag. Elektrisitet oppdages, elektromagneter for aggregat og motorer, morse. Like før 1800 har en 

rekke utviklings-tanker kommet rundt planteriket og dyreriket, og flere teorier konkurrerer. Mot 1860 så 

vinner en langt mer fullstendig utviklingsteori frem, etter at bestefar Darwin og Lamarck har lagt frem sine, 

nemlig at Charles Darwins teori, evolusjons-teori i den formen at de best egnede arter overlever, og henviser 

til en ganske trinnvis utvikling eller evolusjon. Evolusjon hat med seg gener og arvematerialet og en rekke 

forsinkelsesmekanismer og raske sprang for endring av arvestoff som gir arts-utvikling med de fordeler eller 

ulemper som fremtrer.  

Det som senere er funnet ut om menneskets utvikling og tidsperiodenes utvikling av liv er enestående 

mengder, og er også del av anatomi og biologisk kunnskap, og slik for legevitenskapen, og en rekke andre felt 

slik som økologien og dets kretsløp. Om på randen av å bryte ned livsbetingelsene som liv er avhengig av 

gjennom menneskets modernisme. Dagens geologi blir kalt den menneske-skapte geologiske periode.  

Jorden har endret overflate-form raskere de siste 100 år enn alle hundre-år i hele jordens levetid, med 

unntak av noen få hendelser, om det er riktig at jorden har kollidert med et annet stort legeme, der månen har 

dratt seg av som en seig masse med samme side til jorden hele tiden. Med skogdrift, jordbruk og gruvedrift 

over hele verden og bygging av byer, endring av elver, innsjøer og demninger, har vi endret mer på jorden 

enn det denne har klart på en million år. Snakk om industri. Men det forrykker hele den økologiske balansen. 

Når vi går gjennom dagens evolusjons-teorier og hoved-trekk man er sikre på, så er dette ett enormt 

stort og eget felt av høy klasse. Det omfatter hele det økologiske systemet i vår verden, jorda. Atmosfære, hav, 

skoger og fjell, og vår innvirkning på dyr og planter, livet vi lever av.  

Likeså knekker vi det systemet planter og dyr lever av. Uansett hvilken vei det går, så er kombinasjoner 

av arv/gener og miljø/jordens mineralske aktivitet, slikt som endrer genene våre etter forholdene to veier. 

Fordelaktige veier og de alvorlige feilaktige veier som gir ulemper, sykdommer og død. I dag spiller vi en stor 

rolle for hvilken vei det går med arven og miljøet som vi endrer på stort sett i samme tempo.  

Ettersom vi har avdekket arvestoffet og dets indre bygning og oppførsel, fra 1952, oppdagelsen av 

genene og hvilke varianter som bygget de 20 grunn-proteiner i kroppen vår rundt 1963, videre for hvilke gener 

og kromosomene de er i som hadde med kjønn å gjøre, øyefarge og hårfarge, hud-type, nerver, skjelett, blod-

system og blodtype, nyrer, hjerte, hjerner, øyne, lukt, nese, ører, hørsel, lunger, milt, tarmer, magesekk, leveren 

som tar over det meste av maten og samtidig hjelper tarmsystemet og fordøyelsen.  

Videre gener, kromosom-avdelinger, for hud-følelsene, hofter, fingre, ben og tær, skuldre, samt 

immun-forsvars-organer og immun-forvars-celler, vekst-hormoner og tidsbegrensnings-faktorer for en 

gjennomsnittlig levetid ved normal belastning, arvelige genetiske sykdommer, og ekte virus-bakterie forhold 

i kroppen og som sykdommer.  

Om noe går feil her, så har vi også kartlagt hele den menneskelige arvemengde, og funnet ut enorme 

mengder av hvilke miljøfaktorer og stoffer som kan virke direkte inn på endringer i vårt arvestoff.  

I samme stund som vi er i ferd med å løse mange av våre fysiske gåter, om både arv og miljø, hele 

plante- og dyreriket, er vi i ferd med å begrense livsformenes virkemulighet økologisk, og kanskje skade 

atmosfæren for meget. For all vår dårlige fremferd så skylder vi på at karma og Gud vil ha det slik, at skjebnen 

og årsak-virkning er bestemt, og lukker øynene for vår egen deltagelse i ødeleggelsen, kunsten å ikke bevare, 

fordi at alt er bestemt betyr at vi kan gjøre hva vi vil, altså ikke ta noen hensyn.  

Bare det som passer oss. Er vi ikke like skal vi utryddes, det vil si ødelegges slik vi ødelegger alt annet 

når vi ikke tar hensyn. Vi skal bare tjene penger og det eneste som eksisterer er bare meg og meg, eller som 

Søren Kierkegaard, bare meg og Gud, men som symbiotisk Ett, En, er lik meg. Fordi meg er individet. Hensyn 

er både meg-individet og alle de andre, naturen iberegnet. 

Dette avsnittet er ingen moral-preken, eller moralistisk, skyld/dom, men forholdet vi har til hensyn og 

ødeleggelse av hverandre og naturen. At det er tilfelle. Hverken mineral-riket, det organiske livs-riket har 

elementer med forrang her slik vi gjerne vil tro. At det ene er mer eller mindre verdt enn det andre. Hensynet, 

balanse-forholdene er like mye verdt for alt og alle så lang vi kan strekke holdbarheten opp mot det som er 

normale tilstander. Og holdbart, det kommer jeg frem til siden hva bør forstås som. 
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Evolusjons-hypotese 
 

Hypotesen; Utsagnet, og de logiske argumenter for dette, følger i dette oppsettet. 

 

Hvorvidt utvikling er det beste ord, begrep, definisjon, eller at evolusjon, selektive utvalg er dette kan 

drøftes. Her: 

Drøftelser. Gud og Natur. 

 

Gud og religionene. Religiøse skrifter med tidsangivelser og begrunnelser for sine typer skapelse- 

eller tilblivelses-former for himmelrom og jord, samt liv og mennesker, andre skikkelser. 

Vi ser fra religioner at følelser og humør, bevisste drømmer, fantasier, og psykiske tilstander hos en 

høyere bevissthet ligger til grunn for at tanken på å skape noe fremkommer. Derimot er det like underlige at 

en selv-bergende og selv-opprettende funksjon skulle ha behov for noe ekstra når det er fullkomment oppfylt. 

Det dukker heller ikke opp noen klar funksjon-forklaring av de funksjoner som finnes i naturen eller som 

grunnlag til at stoffer og lover skal opptre, eller opptre balansert, og heller ikke om de opptrer ubalansert.  

Igjen så kommer dette frem som psykiske, eller om vi vil psyke og nous, følelser og fornuft, som ikke 

er bilagt med noen til-grunne-liggende funksjon som får slikt til å opptre, uten som annet en kommando, 

lydighet, viljes-saker. Altså igjen en behovs-kontroll ut fra for godt-befinnende.  

Slik sett er det ikke noe god legitim forklaring til hvorfor en kraft, en skikkelse, en Gud skulle fremstå 

med egenskaper, og hvorfor bevissthet, behov og følelser skulle være funksjoner i denne skikkelsen, eller i 

det hele tatt oppstå, eller hvorfor at dette oppstår om en slik skikkelse alltid har eksistert.  

Det mangler også en peker til grunn, årsak-virkning, årsak i seg selv, som funksjonelt skulle få en slik 

overbyggende funksjon som skikkelse, bevissthets-funksjoner, følelser og behov, og samtidig en evne til å 

skape materie, eller om denne alltid har vært, hvorfor den skulle være til, og hvordan slike funksjoner skulle 

oppstå. Her kommer da henvisningen til at en skaper står for dette. Men dette forklarer ikke sikkert all verden. 

Spesielt ikke når ingen atomfysiker kan forklare materien, og ingen religiøse åndelige ledere kan forklare hva 

ånd er, hvorfor den er, eller hva denne består av som funksjon til at den skal virke slik som utsagnene om dette 

fremtrer i skrifter og teologien. 

Religionene har sine tilblivelses- eller skapelses-beretninger om hvorfor noe er til eller at noe oppstår, 

eller utsagn om noe alltid har vært til, uten at dette utelukker en mystisk kraft eller bevisst Gud som står bak 

disse tilblivelser. Allikevel er mange eldre religioner opptatt av at en kilde alltid har vært til som også gudene 

har oppstått fra. Slik sett så finnes det religioner som mener at en bakenforliggende årsak også har dannet slike 

skikkelser som er av en høyere orden enn slik mange oppfatter livsbevisstheter på jorda.  

Andre ser for seg at alt som finnes inneholder spesielle stadier fra så og si ingenting, tomt, men som 

former seg til av noe vi ikke bestemt vet hva er, en kilde, som får alt til å fremtre i stadig høyere grad og 

mengder av alt som kan finnes. Dette fører til utsagn om forskjellige stadier som både fysiske og bevisste 

tilstander befinner seg i, fra det laveste til det høyeste.  

Det kan virke som en stor kollisjon hva tidsangivelser tilsier i forholdet mellom forskjellige religioners 

skapelses-beretninger, og dermed er det ikke så mye å stole på, utenom at hver religion stoler på sin versjon 

av tids-angivelser, og at det blir lett konflikt mellom religioner på dette med tiden, måten, og skikker, regler i 

skapelses-beretninger skal bety som legitimt. De forkaster ofte hverandres fremstilling. Ateister, og ofte 

kommunister med marxistisk-lignende syn foretrekker en heller mer vitenskapelig forklaring i mange tilfeller, 

og blir også oftest en del av konflikten. Kjent fra før Demokrits atom-teorier for 2500 år siden.  

Vitenskapelig sett, og logisk sett, uansett IQ- eller data-behandlinger, samt målemetoder, så finer man 

grove feil-angivelser i historiene til religiøse tidsmål og sammenligninger. Dette kan neppe de andre religiøse 

systemene noe for, og neppe heller ikke-troende grupper noe for, i den forstand at de ikke tror på de religiøse 

beretningenes tids-lanseringer og begrunnelser. 

Det som derimot har hendt er at mange religioner legger om sin kurs og fortolkning i takt med nye 

vitenskapelige data, eller filosofisk-teologiske gjennombrudds-hypoteser for kosmos og skapelse, og 

vitenskapen som en til dels felles observasjon kan beholde visse saksdata som sikre tross at religioner beholder 

seg og vitenskap med blikk for at kun naturen er årsak, kan holde seg oppreist.  
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Slik sett kan både religiøse og ikke-religiøse forskere enes om ett sett funksjons-regler for naturen. For 

eksempel så finnes det i dag en større skare evolusjonære religiøse vitenskaps-forskere enn ikke-evolusjonære 

vitenskaps-forskere, hvorpå det i bunn og grunn kun er den opprinnelige og underliggende årsak som er strids-

eplet. 

Nå preger konklusjoner i stor grad mange forskeres syn på hva det er de oppdager ut fra hva de tror 

på, og at det er ikke opplagt at alle disse data som kommer frem, eller begrunnelser av visse karakterer her 

som kan sies å være en allment godtatt grunn eller forklaring.  

Begrunnelsene i Kamos -  forandringskraften, eller i Kamos - Differensialkraften, fremkommer ikke 

ut fra hverken skapelses-beretninger eller fra de alminnelige fysiske lover, vitenskapen generelt, i den forstand 

om hva som skal bli et svar på den fysiske natur eller bevisstheten, fordi denne tar for seg kun funksjonelle 

sammenhenger, og at tid, rom, fysiske virkninger, gjenstander, bevegelse og tid, virkningsfelt, styrke, 

bevisstheten og funksjoner knyttet til denne, alle sanser, behov, følelser, fysisk vekselvirkning med dette, blir 

også funksjonelt sammenlignet. Det kommer frem en funksjons-modell som minner om eller virker helt som 

en slags kraft. Den grunnfunksjonen er begrunnelsen til den videre forklaring av alle modeller senere. 

Oppdagelsen av funksjonen er en merkelig undersøkelse gjennom en slags bakdør til alt dette. 

Vi vet at vitenskapen selv, eller spesielt de som tenker på den fysiske naturs lover og bevisstheten og 

evolusjon, som eneste funksjonsbasis for livsfunksjoner, selv sliter ganske mye med å finne en god basis-

funksjon for nettopp naturkreftene, men at de virker i mange tilfeller i nærheten av noe essensielt.  

At mange funksjoner tegner et bilde av en forståelig adferd i de forskjellige sammenhenger som en 

vekselvirkning i naturen og at alle de fysiske funksjoner forholder seg til likedanne energier som kan 

konverteres og omformes til like mengder energi eller del-energier som en opprinnelig konstant energi som 

de kan sammenlignes med. Ganske mange faktorer som vi ellers stiler spørsmål ved, blir da borte da de får 

svar. 

Vi finner motsvarende energier i hele kroppen som balanse med omgivelsene og det gjelder også 

summen av sanse- og behovs-funksjoner, nervefunksjoner, og hjernefunksjoner. Hva som derimot har foregått 

og hva som har utløst en over-skudd eller stort underskudd av tiltakskrefter, er derimot oftest en gåte. Hva 

skjer mellom bevisst og fysisk tilstand? Her finner vi mange pågående funksjoner som viser en forutsigende 

gjentagelse for mønstre som fører til bestemte fysiske handlinger, og reaksjoner som kan forutsies på nettopp 

de samme uforventede observasjonsforhold, slik som en tryllekunst. Der vi vet hva som foregår, men ikke 

forsøkspersonen vet hvordan det foregår. Logiske og ikke-logiske funksjoner for motivasjon. 

Det finnes mange gjennomsnitts-begrep i religionene og som ofte matcher mellom religioner som viser 

til former for balanse, harmoni, kraft og motkraft, likeverdier, likevekter, og at en kilde kan være en kraft som 

vi ikke umiddelbart ser. At det er felles opphav til bevisste og fysiske funksjoner. Slik sett er begrep om 

kretsløp og et evig løp, noe som kan gi en assosiasjon som ligner deler av vitenskapelige betraktninger av 

dypere grunn, og som også kan ligne forandringskraften, differensialkraften. 

Det som kan sies i forhold til den kraftmodellen som behandles i differensialkraften er at denne ikke 

er så mangelfull eller ambivalent i forhold til begrunnelser som det vi finner i de religiøse modellene. At 

begrunnelsene er langt enklere og avklart forståelige, selv om vi kan finne spesielle saksforhold og fortsatt 

stille spørsmål til. Denne følger logikken uten at det var logikken som fag, lære som var årsak, men antagelig 

at man oppdager hva som gir logisk funksjon på veien inn mot kjernen til kraft-funksjonen. 

Natur-begrunnelser, gitt ved betraktning av naturen og gangen i denne, samt funksjoner som gjør en 

forskjell i levende stadier og i den fossile verden, fra tidlige betraktninger til moderne betraktninger av denne 

formasjonen av utvikling og evolusjons-betraktninger. Vi finner forklaringer slik som Anaximanders, som er 

2600 år gamle forklaringer. Han mente at fossiler av havdyr betydde at havet hadde stått høyere en gang, eller 

at havbunn hadde løftet seg opp. Han kjente til vulkaner og jordskjelv at land hevet seg og sank. Han lagde 

også et forsøk på et planetarium der sol, måne var kuleformet og jorden sylinderformet, og mente de gikk i 

baner rundt hverandre slik som banen det ytterste på et kjerrehjul hadde fordi det var en synkron observasjon 

av jorden i forhold til himmellegemer. Hans modell viser jo dype rom-perspektiver.  

Han mente også at livet kanskje hadde oppstått i mudderet på den unge jorden, og at dette hadde 

utviklet seg til større former etter hvert som jorden eldes. Når et menneskebarn er så hjelpes-løst som det er 

må det ha vært en lang og komplisert utvikling. Ellers beskrev han rom og tid i ett, eller rom og bevegelse i 

ett, ved å kalle dette det grenseløse som hang sammen. Utstrekning og bevegelse var like mye overalt. Han sa 

at Al, det mulige, er ETT-UENDELIG-BEVEGELIG, og dets prinsipp var det grenseløse prinsipp.  
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At det var ingen grense mellom rom, bevegelse(tid/virkning), og preferanse-former, fordi han mente 

at disse formene kom av utstrekningsbevegelsens egen gjenstridighet, altså kraft og mot-kraft. Hans elev 

tilføyde at dette foregikk ved likevektig vekselvirkning.  

Siden er Parmenides, Pythagoras, Xenofanes, Empedokles og Heraklit enige i dette synet, men tilføyer 

stadig mer: At alt beholder seg i konstant mengde slik Parmenides mener om fysiske og moralske forhold, og 

Pythagoras at alle bevegelser og motbevegelser, summen av alle bevegelser, er konstant, Empedokles at vi 

hadde kraft og motkraft, og solens  raske lemmer, stråler hadde hastighet, og at den lodne kraft, tyngdekraften, 

hadde hastighets-forhold. Var virkende bevegelser.  

Heraklit deler helheten av en total bevegelig utstrekning med former opp i det han kaller forandring, 

eller virknings-årsak, som han vil finne, og bruker begrepet like og ulike parr for alt han snakker om: Veien 

opp og ned er like lang, frem og tilbake like langt, benyttet som et begrep for likevekt og balanse i alle systemer 

som vi ellers ikke oppfattet. Han ville finne en logisk årsak til endringen, og godkjente hverken guder eller 

natur-forklaringer ellers som grunn til dette, da han mente mye det samme som Anaximander, Pythagoras og 

Aristoteles sier: At summen av all energi er konstant: At det er like mye inn som ut. At tilværelsens totalitet 

er konstant. At dette er og det vil bli, fortsatt være i samme mengde.  

Men Aristoteles som mente at alle arter også var konstant i antall og individtall, som at når den ene 

døde så ble den andre født, det finnes det mange gode argumenter i mot. Variasjon i forholdene finnes.  

Former og omforminger er neppe slik fordelt som hverken Platon eller Aristoteles mener, men langt 

mer fleksibelt enn dette. Former har flere egenskaper enn Platon og Aristoteles tror. Allikevel er ikke formene 

årsak til at former finnes, og altså er det virkninger bakenfor disse, og det kan som endring ikke være en fast 

urform. Altså er årsaken en annen funksjonsløsning for en opprettholdelsesfunksjon av tilværelsesformer. 

Pythagoras, Aristoteles, Euklid, Arkimedes, Newton: Ganske så fort kommer de geometriske og 

matematiske funksjoner på plass for beskrivelser og beregninger, og videre også virkelige fysiske lover om 

tetthet, oppdrift, i stoffer, der vekt, kg, liter/volum, lengdeenhet, fot, meter, bevegelsesfart, meter i sekundet, 

og tid, sekund, time, blir beregnings-forhold. Ganske så sent i historien, 300 år siden, finner noen opp 

termometre for varme og kulde-grader. Nå bygges dampmaskiner og teknisk industri i storskala. 

Fysikk-revolusjon: Lavoisier/Dalton, Faraday/Maxwell, Planck/Lorentz/Einstein: Så finner vi smelte-

punkter, kokepunkter, frysepunkter, og kan styre forhold med stoffer mellom væske, faste former og 

gassformer, og kunne til slutt slik raffinere jord, luft, vann og ild, i den forstand at vi kunne angi de mindre 

enhetene som disse bestod av. Det er dette vi kaller atomer, grunnstoffer, og som igjen i hovedsak består av 

elektroner, protoner, nøytroner og fotoner(lys/varme/radio), de 4 viktigste partikler alle kjente stoffer 

består av. Videre at disse 4 kombinert danner de 100 grunnstoffer vi har i naturen.  

Og enda videre at kombinasjoner av disse gir alle mineraler og organiske stoffer som livsformer består 

av fysisk og de virkninger vi kjenner hos disse ved opptak og avlevering av energi. At hvorfor mengdene vi 

spiser tilsvarer hva som forbrukes, kastes ut eller blir igjen. Atomfysikken og Kvantefysikken kommer, og 

ideen om en felles feltteori for felt og felt-partikler. Nå mener man at alt er feltenergi fordi alt kan beregnes 

med dette, også massemengdene, og at dette peker rett mot en kraft-modell. Men hva er så grunnfunksjonen 

til denne? Om den er opprinnelsen til alt slikt? Forskerne er i villrede. De fleste søker her gjerne i egne 

interresse-retninger hvilket vi hører gjennom hvor kjente de faktorer er som preger de forskjellige religioner 

eller maktideologier. 

Evolusjons-hypotese basert på funn av funksjons-karakter til den hypotesen vi kan kalle forandrings-

kraften, og det vi kan kalle et teoretisk utkast til en vitenskaps-hypotese, vitenskaps-teori. Og som videre er 

utviklet som en fysisk forklarings-modell i den nye Differensialkraften som fremviser de fysiske lover og 

balanser i naturen. Funksjoner for selektive utvalg, med begrunnelse til hvordan dette kan foregå på en logisk 

måte som alle evolusjonsteorienes basis-funksjoner må hvile seg på for å ha et «fast holdepunkt». 
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Om Evolusjons-teori 
 

 

Fordi at denne teorien støtter seg på differensialkraften som teori, og samtidig støtter seg på den teorien 

som under denne igjen handler om partikler og feltutvekslinger lokalt som en teori for grunnstoffene og dets 

partikler, og planckkonstanten lokalt og i partikkel-teori for kosmiske tilstander, så fremkommer en logisk 

selektiv utvalgs-mekanisme som hviler på balanse-formasjonene, og en av disse er stabile utvekslingsbalanse-

funksjoner slik som i og ved atomer, partikler, kraft-felt, og i celler som kompenserer temperatur, trykk, 

spenninger for mineralske og organiske stoffer som danner små, men etterhvert større mer stabile varianter i 

og på  grunn av utvalget av funksjoner innenfor en organisk varig funksjon som dupliserer seg på ulike måter 

eller går til grunne.  

Det er fullstendige balansefungerende strukturer som er i overensstemmelse med differensialkraftens 

funksjoner og de følger også energilovene, slik som at E=mcc.  

Liv, død; er neppe den rette betegnelsen på hva som foregår funksjonelt for livsfungerende og oppløste 

livsformer. Dette er fordi liv og død er abstrakte begrep for funksjoner vi ikke forstår, mens en ny definisjon 

av når funksjoner kommer sammen slik at det fungerer i livsformasjon, og når de går ut av slik formasjon og 

over i annen formasjon, må gis en annen definisjon som er mer avklarerende. 
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Kapitel 20 Evolusjons-teori 
 

Dette er en egen fremstilling i tro på at det kan være noen løsnings-forslag som ikke ellers er i hevd ut 

fra mot-forestillinger som man møter til slik teori. Dette betyr overhode ikke at det er for eller mot livs-syns-

oppfatninger som ånds-oppfatning, ateistisk oppfatning, og vitenskapelig natur-funksjons-forklaring som 

årsak til alt som er og skjer. Men at det her er tenkt som et utkast av en fysisk teori, med fysikkens og kjemiens 

felt-virkninger som hoved-ingrediens, og at dette ikke behøver å være så ulikt annen måte å se for seg en kraft-

virkende tilværelse på, som en årsak-virknings-funksjon. 

 

Først data om de fysiske tilstander og noe historikk. 

 

Evolusjon, utvikling, betyr en forøkning, en ekspansjon, en tilvekst, noe som i alle fall vokser seg til, 

eller bygger ut en retning eller mønster, før det endrer retning som reduksjon eller ekspansjon av egenskaper, 

eller nedbygging av egenskaper. Dette brukes om fysiske tilstander der slikt synes godt. Plantevekst, 

Dyrevekst, men også tilvekst av kunnskap og orientering for bevisste sammen-lignings-funksjoner, 

bevisstheten, og evner til å merke noe, følsomhet, stemning, bevegelser, mønstre, kraft-styrke (energi).  

Det ser ikke ut til at alt utvikler seg hele tiden som en oppbyggende mer holdbar retning. Vi fødes, 

lærer, er voksne, og så blir vi gamle og fungerer dårligere og dårligere, nesten som spedbarn, glemmer alt vi 

har lært, kanskje syke, og dør, blir like sporløse som livsform, som alt det usynlige ved eggets utvikling i 

morens mage. Men stadige videre trinn som funn i de fossile lag, fra det man kaller enklere former til større 

og mer komplekse former, virker trolig som utviklende mot mer komplekse former.  

Som kjente kulturer og spor fra alle disse kulturene, ser vi kun at vi går fra stener, ben, ull, fjær, til 

metaller, videre til hjul, at vi stadig får bedre kultur-redskaper, og at innsikten i alt øker, selv om den ikke gjør 

det for alle. Vi utvikler språk og ord-forråd i stadig større tempo, lager skrift-tegn for våre lyder i stedet for 

tegninger av dyr som gir lyder, og til slutt rundt 4200 år siden lages alfabetet som de korteste utskilte lydene 

vi pleier å ha i ordene våre. Vi kan nå skrive i stedet for å tegne, peke, etterligne det rundt oss på andre måter.  

For å fortelle hva vi hadde sett, måtte vi tidligere tegne det dyret i sanden, eller med stein på 

fjellveggen. For eksempel for å vise jakt på hvilket dyr vi trengte nå, fisk, hjort, kanin, fugl, annet. Vi måtte 

også tegne kjent fjelltopp eller elv. Vi hadde sikkert gode ordlyder for ja, nei, er, ikke, vondt og godt, kopp, 

vann, mat, hjelp, klær, fryser, ild, en mengde slike. Med 200 ord kan vi kombinere veldig mye forståelig. 

Med jordbruk, husdyr, hus med bord og stoler, er nok språket langt over 1000 ord. Og blant de mer 

lærde hadde det nok oppstått en mengde slike, spesielt for de skriftlærde og de som drev med byggeteknikk 

og redskapslaging. Klær ble etterhvert farget med ulike farge-teknikker og satte nok en positiv stemning i 

samfunnene. Og de klarer faktisk å gjære frem vin, eller øl-lignende drikkevarer. Fra Veda-ene som er over 

3000 år gamle skrifter, klager konene på mennene som kaster terning i hallene, og spiller vekk gård og grunn. 

Fra jødiske fortellinger er det klage på sinte fulle damer som bråker og vil ha mere vin. 

At vi blir til i en mage, for mange uvisst hvordan, men etter tidens erfaring en viten om at dette er 

sterkt forbundet til seksual-akten, til mannens sed-celler, til kvinnens mage, og som man måtte helt fram til 

1800-tallet før man sikkert kunne si var kvinnens egg-celle, slik som kjent fra fugler og rompe-troll-egg.  

Like kjent har akten vært forbundet til pollen og frø, til dyrenes vårlige parrings-ritualer, og man har 

sett mengder av egg som fisker gyter. Uansett religiøse forestillinger, filosofiske forestillinger, så kom 

vitenskapen på banen med mikroskop, andre tester, som kunne avsløre en utviklings-takt fra ett egg til deling 

av dette i fordoblings-prosesser, inntil en viss mengde, der celle-forskjeller oppstod som startfunksjon for de 

separate organer. 

Vi hadde til alle tider spurt hvor vi kom fra, der både mødre og fedre var usikre på sammenheng mellom 

kropp og bevissthet, og uvitenhet om vi bar på egg, sed, som årsak til det liv-fulle, og bevissthet. Enda 

vanskeligere var det å forklare hvor de første mennesker, eller mange mennesker samtidig, kunne komme fra. 

Fra en annen verden? Skapt av en guddommelig kraft, kraftvesen, Gud, annet? Mange gamle religioner la 

frem at vi hadde vokst frem av jorden lignende røtter, andre at vi/gudene, kom fra et kosmisk egg.  

At så mye planter, dyr, fisk, fugler, mennesker, insekter, at alt dette måtte jo ha kommet fra et sted. 

Gangen i slike fortellinger er veldig forskjellige og underlige til tider, mange av disse virker som lokale 

forklaringer, og som regel er forklaringene slik at det tyder på at mennesker ikke har klart å svare hverandre, 

eller barna, om hvor vi kommer fra. Disse ufullstendige forklaringene skyldtes nok mye barns spørsmål. 
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Det er tydelig at historien, slik som også de moderne religioner, har bygget sammen, samlet sammen 

mange historiske hendelses-ledd, viser til prosess-rekkefølger i naturen også, som til slutt blir en slags 

forskjellige bibler, skapelses-fortellinger.  

Fortidens mennesker fra steinalderen frem til de første steinbygninger, landsbyer, husdyr og jordbruk, 

var jeger-, fisker-, samle-samfunn. Alle så at sol, måne hadde jevne sykluser. Tiden ble merket av som en 

ringdans, sirkler, at man forstod gjentagelsene av sol-, måne-, stjernehimmel-årstider og årstider, som en 

sirkulær tid, selv om det fortsatt skjedde forskjellige saker fra dag til dag, år, til år, måned til måned.  

Også slike forhold som slektskap, og noen arvelige trekk, fikk oss til å spørre oss om det samme livet 

kunne oppstå igjen, at fra barn til voksen, så gammel, dør, for så å ha slekt, som lever videre, og merkelig nok 

plutselig et barn som lignet på oldeforeldre eller beste- foreldre. Tvillinger var også en gåte. To av den samme! 

Ideen om befruktning fra hane til høna, egget og så likedan fugle-unge ga en indikasjon likt som frosker, på 

at seksual-akten hadde med sed og egg å gjøre. Denne anelsen ble fortrengt av en heller gudommelig forklaring 

på prosessen, men ble nok trukket frem igjen med tiden rundt 15-1600-tallet, og mikroskop 1660-1700. 

Også stjernene ga oss en årlig syklus. Kunne være veldig vakkert å se på til tider. Samtidig viste de 

retninger og vei for mange: Øst, vest, nord, syd, jevn klokketakt for dag, natt, måned, år.  Stjernene roterte 

over himmelen med et fast mønster, og ble forstått som himmel-hjulet, orden, kosmos. De forskjellige samfunn 

ga ulike navn på stjernebilder de kjente igjen. Noen kunne kalle disse jegeren og byttet, andre kunne kalle 

dette arbeideren og oksen, atter andre igjen kalle det for store bjørnen som ble fulgt av lille-bjørnen.  

Rekkefølgen var den samme, selv da de gjorde om 7 stjernetegn til 12 stjernetegn for rundt 4000 år 

siden. Alle slike jevne prosesser ble forstått som en klokke. Streker i bakken, likt som de 12 måneder i året, 

så kunne 12 stokker vise tiden om dagen, med skygge-stolper fra øst til vest. Her kunne de se eksakt når klokka 

var 3 på dagen, eller midt-dag, 12. Egentlig startet denne klokken om morgenen rundt 8, soloppgang, slik at 

midt-dag ble klokken 4. Det meste som er sagt her er bare noen av flere mål de kunne bruke.  

Stjernene ble da også regnet som orden harmoni, at den ikke sviktet, at den virket guddommelig, 

uovertruffen. Man kunne ikke se dem om dagen, heller ikke planeter som det er noen få av man kan se. Stort 

sett Venus, Jupiter, Saturn og Mars, og en sjelden gang Merkur. Uranus kunne skimtes for de som var kjent 

med himmelen. Vi utvikler kalender og tids-beregning som pinner i bakken med skygge, vann-klokke, salt-

klokker. Vi avler opp dyr og planter som vi klarer å se slektskap i farger og former på, og egenskaper.  

Ikke sjeldent vill vi ved å pare god okse og melkeku, få ekstra gode melkekyr. Ved å pare de beste 

griser med hverandre og beste hester med hverandre fikk vi ekstra spreke griser og hester. Vi kunne blande to 

hunderaser og få levedyktig ny gruppe av mellomtingen som da ble egen rase. Stort sett regner man med at 

egen art er når den nye arten ikke klarer å få avkom med de i gruppene de var paret frem fra, kom fra. 

Hvorfor like arts-avkom? Hva styrte korn, trær, blomster? Noen sier at gudene har laget det slik. Andre 

lurer på hvordan det fungerer, og vi kan si at de da er ekstra nysgjerrige på hvordan naturen virker. Inkludert 

kropper, om hva i all verden det er som fungerer inne i oss. Dette går dypere enn hvilken adresse og hva, 

hvilken peker vi hadde til opphavet vårt, fordi opphavets funksjon, egenskap, krever mer innsikt. 

Anaximander (cirka 600 fvt/fkr), er den av natur-filosofene som for 2610-2590 år siden, 590 før 

augustus tids-regning, presenterer en naturlig tilsiktet forklaring til det meste rundt oss, at alt er det samme 

sammensatt, et produkt, der bevegelse, tid, kvaliteter og uendelig utstrekning av dette er i ett. Han sier at: 

Altet, (det som finnes), Det Eneste Mulige, er ETT, BEVEGELIG og UENDELIG. Er fra ett og 

samme Grenseløse Prinsipp. Han sier dette oppstår av, eller er, det grenseløse prinsipp, og: Det alle Himler 

og Verdener oppstår fra, går de med nødvendighet også til grunne i. Altså løser seg opp i dette det kom fra.  

Merkelig nok er dette ganske likedan som produktet i Einsteins relativitets-teori-beskrivelse som 

romtiden i et produkt med egenskaper, fysiske tilstander, og tenkning. Til etter-tenksomhet. Han forsøkte 

også å lage et planetarium, sol, måne, jord, med flere. Venus og Jupiter var nok med.  

Nå sier Anaximander noe som er veldig spesielt og blir kjent i antikkens verden siden. «Kanskje livet 

har oppstått i mudderet på den unge jorden, og så utviklet seg i takt med at jorden aldres». I så fall 

mente han, «så må det ha vært en lang og komplisert utvikling siden menneskebarnet er så hjelpe-løst 

som det er». At mange arter fikk jo barn som klarte seg fra første stund på egen hånd. Om det var tilfelle for 

vår art, så må det ha tatt lang tid for å senke egenskaper så langt ned som til et hjelpes-løst spedbarn.  

Det er lite som kan sies om at dette ikke «er en slags evolusjonsteori (2400 år før Darwins)», da det 

nettopp er likt med det Darwin sier om miljø, art og tilpasning. De samme ordene for grunnfunksjon til en 

evolusjonsteori. Darwins teori er også vitenskapelig bevist som funksjon i naturen, livs-organismer. Kvante-

fysisk forklaring fins i Differensialkraften. Kvante-teori for evolusjon og bevissthet: Se innholdsregister! 
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Vi vet at Anaximanders tanker faktisk er cirka 100 år før Con-fu-tse og 300 år før Lao-tse. Vi vet også 

at dette er 200 år før det gamle testamentet ble vist frem av jødene som eksemplar til Alexandria-biblioteket, 

og 300 år før grekerne fikk Gammel-testamentet på gresk. Etter de gamle natur-filosofenes tid. Grekerne hadde 

altså lang tid med viten om dette, hvilket blir til en enorm overraskelse da det nye testamentet kom: At «her 

er det ikke jøde eller greker», og «staten er i vårt hode», og «elsk, frels, også dine fiender». Ikke gi opp 

noen. Grekerne ble altså fridd fra en absolutt utryddelses-presentasjon fra det gamle testamentet.  

Anaximanders prinsipp betyr at Det værende Alt er ufødt og evig: Dette er 200 år før Platon og 

Aristoteles sine modeller, og vi vet at Anaxagoras innførte Sokrates i de eldre filosofene 100 år senere. Det er 

100 år før Buddha virket. Dette sies også 610 år før Jesus fungerer og frem til år 30 evt /år 0 til Augustus 

tidsregning. Det er altså så lenge før de evangeliske skrifter tar form, og som ser dagens lys nesten 700 år 

senere enn Anaximanders beskrivelse, og rundt 800 år før kristent kirkevesen oppsto.  

Dette er også 1300 år før Islam ble dannet som religion. Anaximander lever altså i en tid der de gamle 

skapelses-beretningene om kosmos-kaos-mytenes vekslinger var beskrivelsen av verden, der disse inneholdt, 

psyke, logos, eros, altså sinn/følelser, fornuften, og den kraft, kjærlighets-drift, som førte mennesker, dyr og 

guder sammen slik at de lagde barn.  

Men når kosmos kunne oppstå fra en kaotisk ur-virvel, eventuelt det mørke ur-gapets himmelske 

virvel, hvordan i all verden kunne dette skje om ikke kaos og kosmos hadde noe felles, et prinsipp, det 

som forårsaket vekslingen. Vi kan se det litt slik: At vi kan kaste terninger som havner tilfeldig rundt, men 

vi kan samle dem og legge dem i orden samme vei. At kaos og kosmos kunne anses som samme kraft, årsak, 

fundament, med spørsmål om hva som kunne endre tilstandene frem og tilbake mellom disse.  

Vi kan anse tid, bevegelse, styrke-virkning som deltager i denne omvandlingen. I moderne tid har 

vi funnet at kaos- og kosmos-tilstander som energi er like, at kaos og kosmos er to tilstander i samme kraftfelt. 

Anaximanders impliserer bevisstheten: Og slik omvandling virket både for bevissthet, ånds-funksjoner, og for 

den fysiske natur. Endrings-egenskapen er en del av Anaximanders grenseløse prinsipp: Det står ikke stivt 

stille. Men slik som endring mellom rolige dager og stormen. Men etterhvert så vokser alt seg til igjen som ny 

orden, ofte forstått som harmoni, likevekt, balanse: Der stormen stilner, hvor liv gror, ting bygges. 

Ideen om at vi oppstod fra jorden lignende røtter, er de eldste religions-beskrivelser, at vi kom fra 

underverdenen, nede i jorden. Eller ut av et kosmisk egg; ide fra en av Egypts tidlige religioner. Anaximanders 

svar er altså til alle eldre og bestående forklarings-modeller, og da også til dette som er felles fra de eldre kaos-

kosmos-teorienes spørsmål til sin skapelses-beretning, det guder, liv, mennesker, egenskaper oppstår av.  

Anaximanders prinsipp, like-funksjon, gjør at hans elev Anaximenes, mener at alt skjer som 

utvkelsing, at det samme ene prinsipp samlet er en harmoni, likevekt, balanse-utveksling, der kvalitativt og 

kvantitativt fungerer som det samme. Ligner på kraft/mot-kraft, energi/mot-energi i like mengder. 

Dette ene, ubrutte og grenseløse alt, en kontinuitet, er grunnlag mer enn noe annet logisk, til at 

Parmenides mener moral har sin plass her lignende lover, at Xenofanes ser en enhetlig Gud i det samme, og 

at Platon finner Det Ene, og Den Ene, som Det Samme, som en alt-omfattende form alt kommer fra. Det 

støtter også Buddhismens «Alt er Det Samme». Og Østens enhetlige Yin-Yang-(kraft-motkraft), og at Alt 

skjer ut fra TAO, den felles funksjon for vei, handling, valg for Natur og Bevissthet: ALT = TAO!  

Den som av alle har belyst dette tidlig og best i en sammenligning med den moderne vitenskapens 

energi og mot-energi i en konstant energi-mengde, er Fridtjof Capra, 1980-åra. Han tar ikke feil i dette. Men 

han har ingen teori som virkelig gir dekning til dette som samme produkt: Lignende Einstein, senere Hawking, 

viser at det fungerer som et produkt, men ikke kan finne hvilken felles funksjons-prinsipp, eller deduktive 

funksjons-egenskap, som vil kunne gjøre væren, endring, energi til et virkelig rom-tid-energi-produkt. 

Etter gjenoppdagelsen av bøker som gresk-ortodoks kultur hadde med til Vest-Europa år 1453 da 

muslimene innvandret dem, så kom de antikke filosofer, vitenskaps-forskning, frem i lyset igjen. Og der er 

det altså ideer om læring, om utvikling, om trinnvise nivåer ut fra øvelser som praktisk og teoretisk kunnskap. 

Både Aristoteles tanker, Anaximanders, og Arkimedes tanker, kommer frem som særlig viktige.  

Begrepet kunnskap, utvikling, logikk, blir nye begrep. Araberne, muslimene, holdt faktisk Platon og 

Aristoteles kunnskap og teologi som viktige skrifter gjennom hele Middel-alderen fra Islam`s oppstart, 

perioden 700-750 og frem til i dag. Frem til 1453 hadde faktisk muslimene forsprang på kunnskapen, og mulig 

teknologi, hvor kineserne faktisk var største konkurrent. Også Kina holdt en ledende kunnskap frem til etter 

1700. Først nå er det at Europeerne overtar som et ledende prosjekt teknisk sett, og på kropps-forskning.  
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År 1800 indikerer Europeernes, og etter hvert Amerikansk, æra. Hellas frigjøres ikke fra muslimsk 

herredømme før i 1830. Nasjonal-stats-krigene er i gang for fullt. De fleste grunnlover og stats-modeller 

opprettes i denne tiden i dagens form. Og altså: I 1900 blir vitenskap tillat på universitetene. 

Giambattista Vico, 1668-1744, sier at alt utvikler seg logisk lik en spiral som utvider seg mellom at 

natur og kultur veksel-virker på hverandre som årsak-virkning så de utvikler seg. Alt realiserer sine egenskaper 

slik de utvikles. Realiseringen av egenskaper fra fødsel til død, er en ide fra Aristoteles. Gjaldt stoffegenskaper 

i natur også. Selv-realisering, utvikling, blir nå grunnlaget for fremskritt-populariteten, og industrialiseringens 

frem-vekst, utvikling, og ny hard oppstart av vitenskap i slutten av Newtons levetid.  

Vicos modell om vekslinger lik vekselvirkning som ender i ny syntese, virker også noe likt som tese-

antitese, syntese i dialektikken, som vi har spor av fra Sokrates-Platons-modeller for induksjon-deduksjon, 

med Aristoteles syllogismer til hjelp. Slik regnes sammenligninger av natur- og kultur-trinn inn som en ny-

moderne logisk tidsalder.  

Begrepet endringer, logikk, like-ulike, forskjell/differensialt, og frekvent tese-antitese-syntese som 

utviklings-trinn, virket her logisk, og har ikke med så mye av degenerativ virkning på kunnskap-helse. At det 

fungerer som en optimistisk utviklingsrettet konstruktiv modell.  

Det som derimot blir stående som eksperimentell logikk ut fra Vico, er eksperimentell fremgang, 

avdekning av forhold, stort sett teknisk og kunnskaps-teoretiske sammenlignings-funksjoner. Her er Vico et 

forbilde for moderne logikk. Det etterfølges til de grader like tidlig av Leibniz logiske binære funksjoner som 

kan innebære enda flere muligheter en bare positiv konsekvens. Leibniz gjør teorien slik sett praktisk testbar: 

Se den moderne digitalteknikk. 

Vi skal huske at det knapt er 60 år etter Newton at vi har fransk og amerikansk revolusjon, og 98 år 

mellom Newtons død, og da Davy og Bowie var i kamp med Spansk-Mexicanerne ved Fort Alamo og Fort 

Goliat i Texas, og der Sam Houston hevnet deres død. At Napoleon tar over og der Norge frigjøres fra 

Danmark som union, med egen grunnlov i 1814. De elektriske og magnetiske lover avdekkes akkurat fra og 

med 100 år etter Newton. Atomteorien ser dagens lys 73 år etter Newtons død.  

Den blir inngangen til suksess for alle senere funn av lover. Kjemi, fysikk, og funn som krever 

lover som er mer eksakte i forhold til dette: Kvante-tidsalderen. Dette er tiden der vitenskapen har sprengt 

seg igjennom fra formler for kreftene i naturen og til eksperimentell atom-forskning og funn av typene her, 

elektrisitet, lys, kjemi, partikler, samt opprettelsen av de store politiske retninger og nasjonal-stater.  

Mange av de som ble født rundt 1850, levde fremdeles da 1 verdenskrig var over, og når både Lenin 

og Stalin tok makt i Russland/Sovjet, og at Hitlers parti vokste frem. De var da 70-80 år gamle. 15-20 år etter 

At Stalin tar over, har Mao samlet hæren som under 2 verdenskrig tar over Kina. Fremdeles er det mange som 

lever som er født i tiden mellom disse 2 verdenskrigene, og som da er mellom 80 og 90 år gamle. 1850-1900 

er en tid våre tipp-oldeforeldre vokste opp i.  

Vi kan godt synes at Bibel, Marx lære, er veldig gammel lære. Men for folk flest, ble ikke 

boktrykkerkunst, og heller ikke oversettelser i stor skala til før veldig sent. Gutenberg oppfant boktrykker-

kunsten rundt 1451-3, og Leonardo forbedret denne. Vi kan da si at denne trykkekunsten ikke kom ordentlig 

i gang i for eliten før etter 1500. Selv da tok det tid frem til 1600-1650, før det var spredt rundt i Europa, og 

det var forbud mot å trykke det som var i strid med kirken.  

Vitenskap ved universitetene var de fleste steder forbudt. Etter 1700 begynner mange romaner og 

enkelte språk og å få gode oversettelser av de første romaner, eventyr, historier, mens det ellers var klassisk 

litteratur for høyere faglærdom, noe som stort sett ble skrevet på latinsk. Prestene underviste eller holdt guds-

tjenester på latinsk. Dansk Bibel var tidlig oversatt, mulig før 1800.  

I Norge 1800-1900, og de fleste steder i verden, var det ikke oversettelser for allmenheten, og det var 

heller ikke skoler for annet enn de få, stort sett eliten, knapt nok det, mens det etter 1850 ble en liten tiltagende 

revolusjon på dette området. Når vi da nærmer oss 1900 begynner verdens boktrykkerier å bli super-effektive, 

men er allikevel overstyrt av myndigheter og kirke som ikke godtar hva som helst. Alt fra tiden 1550 ble 

allikevel visse historier, visse romaner trykt i hemmelighet, med fare for at trykkeriene ville bli straffet. Så 

sent som i 1900 ble vitenskap tillat på Universitetet.  

Marx tanker hadde vokst frem i bokform, fra erklæringer, så bok for bok, inntil Engels avsluttet deres 

8 bind og siste bok av «Das Kapital» 1888. Darwins lære nådde noen få innen 1900, da som faglitteratur for 

høyere utdannelse, noe forstått som filosofisk ide. Atom-teorien ble uthengt og ledd av i 1900. En lærer tok 

sitt liv da elevene mobbet han for denne teorien rundt 1904 
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Den første Norske Bibel som ble massetrykt kom også i 1899, altså rundt 1900. Marx lære ble ikke 

oversatt mange steder før 1930-35, men hadde mange sammendrag og forelesninger under-cover, altså blant 

arbeidsfolk mange steder, og blant ateistiske sympatisører, mange ikke-troende. Kort sagt kan vi si at 

vitenskap, lesbar bibel folk kunne lese selv på sitt språk, og Marx lære om kommunismen var nytt stoff så sent 

som 1900. Og spredningen av disse 3 grenene, religion for folket, kommunisme for folket, og vitenskap for 

folket, sammen med godt avis-apparat, ble ikke annet enn lokalt helt til like før 1 verdenskrig.  

Nyheter, aviser, radio hadde dukket opp, så nyheter spredte seg stadig. Men etablerte funksjonelle 

vitenskaps-retninger og gjennomslag inn i folks hverdagsliv, ble mest en omvendelses-fase folkelig først fra 

1 verdenskrig til rundt 1960. I samme tiden vokser sekter og felles folkelige religiøse møter, grupper, 

forenlighets-arbeid rundt dette, opp i samme tiden. Samlet ny-vekkelse opp mot 30-åra. Norge regnes stort 

sett som ny-religiøs i bibelsk forstand inn mot 1930-åra med stor styrke, mens kommunismen ble likedan 

rundt 1 verdenskrig, spesielt etter at kommunistene tar over Russlands styreform. Allikevel er et tiden etter 

1935-40, og etter 2 verdenskrig, at dette etablerte seg fullstendig, med Russland, som ble Sovjet, som 

støttespiller, sikkerhets-mal i ryggen: Og fra 1945, Maos styre.  

Så på mange måter er de 2-3 siste generasjoner etter 1960 og frem til 2020 på sett og vis ny-reformative 

religiøse, kommunistiske og vitenskapelige retninger, ved siden av en meget bred alternativ-troende skare som 

for mange har blitt inntatt bitvis lignende kryssord-utfordringer, fritidssyssel, og hos noen, fullt alvor og 

heltids-beskjeftigelse. Alle møtes med at verden har fått stryk i miljø-bevarelse, fare for alle livsformer. 

Utrolig: Folk: Sant/Løgn?!!  

Vi vet at Islam opplever noe av det samme, og Buddhismen og Taoismen, en del Hinduisme, og utrolig 

nok, indianerreligioner, naturreligioner fra Afrika og andre steder i verden, Inka-aztetisk lære, gammel-

australsk tro, Oceanias religioner, altså mange av de sjamanistiske religiøse retninger som sakte men sikkert 

sprer seg som interesse og for noen ny fast forankring i tro. 

Etter at det internasjonale Folke-forbundet ble opprettet i 1905-tiden, der nasjoner møttes til råd, og 

volds-gift-betaling for urett i krig og som hjelp ved naturkatastrofer, og politisk diplomati i saker, så ble også 

regler for krig modifisert, hva som er tillat eller ikke, hva som et land eller person/gruppe kan straffes for her, 

internasjonale skipsfartsregler, så ble også krav til skole folkeskole, barneskole et verdenskrav.  

Dette ble så oppstartet og er langt fra ferdig, selv om de fleste land har fått over 90 prosent av folket 

gjennom dette. Etter oppløsningen av dette folke-forbundet, så ble det etter 2. verdenskrig opprettet ett nytt, 

De forente Nasjoner, FN, og supplert med Einstein-Russell-s humanistiske manuskript, Menneskerettighets-

krav, som ikke alle er enig i. Her kommer i tillegg menneskerettighets-domstolen i Haag. 

Fra 1900 til i dag har vitenskap vært tillat i høyere utdannelse, som på universitetene. Allikevel er rundt 

halvparten av fremskritt mellom 1400 og 1700-tallet blitt gjort av kardinal-utdannede som har hatt 

vitenskapelig interesse. Men så dukker det opp en ny skare pioner-virksomme som har naturen som sin største 

favoritt, og åndelig og teologisk forestilling skjøvet i bakgrunnen. Selv Darwin var jo først prest til 

alderdommen da han lanserte seg som ateist, ikke-troende, med sitt verk om artenes utvikling. 

Lignende tilhører de filosofer som regnes som teologer, til både jøder, muslimer, kristne katolikker og 

protestanter, ja selv Jesus fant noe godkjentbart i.  Spesielt nok til å si at: Her er det ikke jøde eller greker, og 

staten, den er i vårt hode. At elsk dine fiender, tro på omvendelse, frelse, ikke døm. For å ha oversikt over 

intuisjon, tenkning, kunnskap, dypere prinsipper, årsaker, så har filosofene lansert de mest klare tanker her 

som så har blitt religionenes eiendom og utdannelse.  

Det er ikke like klare oversikter i de religiøse verkene vi ser som verdens hoved-bøker slik. Det må til 

en rekke øvelser, erfaringer og tilleggs-forklaringer, og enda så skorter det på hvilke legitime begrunnelser 

slike regler har, nettopp fordi at mange holdbarhets-utsagn rett og slett ikke er holdbare for alle tilfeller. 

Thomas Aquinas mener at naturen bør undersøkes ut fra slik den fungerer, og at natur-filosofi må bli 

tillat igjen på 1250-tallet, og han forbannes, men blir oppreist til helgen igjen rundt år 1317. Rennesansens ny-

gresk-romerske periode, og med de greske skrifter etter år 1453, får alt til å røre seg igjen, natur-filosofien 

deler seg inn i en gren som benytter Aristoteles modell for Vitenskap. Og så Galilei, Keppler og Newton, blir 

det en oppstart slik til en mest mulig eksakt vitenskap, Lavousiers kjemi, Daltons atom-modell, de elektriske 

og magnetiske lover, og energi-omvandling mellom masse og elektro-magnetisme som likeverdige energier. 
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Nyere Tids oppdagelser 
 

Rundt 1800 eksploderer altså troen på enhver utvikling av fag, viten, teknologi, forskning. Man 

avdekker fotosyntesen, stoffskifte i dyrekropper, at naturen her vekselvirker, og miljøet går inn i den 

økologiske fasen av forståelse. Vi fremstiller organisk stoff selv, finner ut av syrer og baser som strømførende 

funksjoner, og det samme hos ladninger i stoff og metaller for elektriske spenninger, og begrep som masse og 

elektromagnetisk energi får ved Maxwell og Gauss et gjennombrudd: at energiene tilsvarer hverandre. 

Med Thompson; At bevegelse og energi samtidig er proporsjonale. 

Opplysningstiden fra sent på 1600-tallet avløses av industrialiseringens tidsalder rundt 1800, men også 

atom-egenskapenes og kjemiens tidsalder. Uten den hadde partikkel-teorier ikke fått en fremtid. Man regner 

så tiden etter 1900 som atom-fysikkens tidsalder, med Planck 1900, og Einstein 1905. Med dem kommer 

gjennom-bruddet, at Lorenz, Røntgen, Tesla, Edison, Planck, Einstein, Curie-parret, videre at telegrafer, 

telefon, radio, elektromotorer, turbinkraftverk skaper storindustri. Damptog og damp-båter har vært ti stede i 

100 år på dette tids-punktet. Bohr, Schrødinger, Pauli, Dirac innleder kvante-fysikk-teoriens formler. 

Midt oppe i alt dette er det at Darwin sier sitt om utvekslingen mellom miljøet og arts-utviklingen, noe 

som i og for seg er den økologiske modellen, at sirkelen mellom mineralriket, planter og dyrs stoffskifte 

innregnes i prosessen. Det finnes altså balanse for hvor mye vi har av hver sort. En viss selv-regulering. Fordi 

fortæres all mat dør individene, og tilveksten må tilpasse seg for at liv skal bestå.  

Plantenes produksjons-mengde av oksygen som ellers ikke kunne finnes fritt i atmosfæren i lengre tid 

uten å binde seg med alt annet, ble altså produsert av plantene: Plantene gir dyrene næring, sukker, fett, 

proteiner, og oksygen å puste i. Dyrene gir fra seg karbon-di-oksyd, ved siden av fra andre kilder, og fra 

planter, karbon-di-oksyd som plantene trenger for å omgjøre mineraler til sukker, så fett og proteiner, ved 

fotosyntesen med lys, CO2 og mineraler. 

Hippokrates, legevitenskapens far, så legen Galeno som fant ut av kropp- og nerver, ga oppstart til 

lege-vitenskapens tidligste vitenskapelige gjennombrudd. Romerne bygde på dette og hadde nesten det samme 

kirurgiske utstyret som moderne sykehus. Kropp- og nerve-forskning på dyr og mennesker er i gang igjen fra 

1750, og gjennom 1800-tallets organ- og nerve-forskning. Så kommer Freuds psyko-analyse, og åpning av 

psykologi som et fagområde, utenom den vanlige asyl-tenkningens drift ellers. Man finner de kjente 

grunnstoffene som bygger opp jord, ild, vann, luft, for så å finne disse stoffenes felles bygge-partikler mellom 

1880 og 1932. Antallet av 3 partikkel-typer som ved antall bestemmer stoff-typen.  

De omkring 96 grunnstoffer, atom-typer, som bygger mineraler og organiske stoffer, er hva man finner, 

og alle er bygget av de samme, men ulikt antall av 4 grunn-partikler, protoner/positive, elektroner/negative, 

og en nøytral partikkel som tilsvarer summen av et elektron og proton, nøytronet! 1 ekstra av hver slik gir det 

neste grunnstoffet. Deres energi fra eller til mellom hverandre, utgjøres om de mottar eller avgir fotoner, lys-

partikler. Kjemi, temperatur og lys knyttes sammen til felles teori, med lys-reguleringen: Kvant-mengde. 

Einstein finner den felles regnskaps-loven for alle energi-omvandlinger i naturen slik som elektro-

magnetiske og gravitasjons-virkende krefter. E=Mcc, som forholdet mellom masse og energi sammenlignet 

som tiltrekningssum og elektromagnetisk spenningstrykk. Oppdagelsen, beviset for Nøytronets eksistens, 

kjent beregning i 25 år alt, kom så sent som i 1932, like før 2 verdenskrig. 80 år siden. 95 prosent av verdens 

kunnskap er produsert etter denne krigen. Og antageligvis 95 prosent av all videre teknologi også, oppfinnelser 

og fremskritt. Men ikke uten følgende bi-virkning: Miljøets forurensnings-hastighet som er hurtigere enn 

nedbrytningen av dette, som igjen betyr at vi har en kritisk grense i vente. 

Uansett har verdens biologer som har sett på funksjonene til organiske prosesser, fysiske 

kroppsfunksjoner hos bakterier, planter, sopp, dyr, mennesker, funnet ut at evolusjon stemmer; at det er 

genetisk glidning og genetiske sprang i arvestoffene våre utenom de kromosomenes blandingsforhold av 

genmateriale, og videre at miljøet og levevis påvirker arvestoffene.  

Det at rygg-hvirvel-dyrene har de samme organene av hjerner, lever, hjerte, nyrer, hemoglobin-blod, 

nerve-systemer, og funksjoner her, innser de fleste biologer visse saker etterhvert. I denne skaren er det godt 

over 90 prosent som anser slekt og evolusjon som tilfelle. Dette gjelder de fleste spesialistleger, kirurger, 

hjerne-forskere, nerveforskere, behovs-og sanse-forskere, der hjerner og bevegelses-systemer er koblet 

sammen. De som anser dette som det mest trolige er fra alle livssynsgrupper. 
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Alle funn ved disse virvel-dyrene, viser altså likheter på fosterstadiet, unntatt for den siste halvdelen 

av dette. Celledelings-prosesser av befruktet celle er lik: stadier for muskler, lever, nerver, tarmsystem utløses 

ganske på likt, og så kommer det spesialisering av nerve-system, muskler, bein-bygning, sanser og hjerne-

vekst. Alle har det samme stoffskifte-systemet innvendig i cellene sine: Mitokondriene. Disse antas som 

genetisk lik en tidlig bakterie, purpur-bakterien, nær tyfus-familien, absorbert av større celletyper. 

Likheten gjelder altså ikke bare de levende dyreslekter med ryggvirvler, men også alle de utdødde 

formene gjenkjenner vi de samme organer og stadier hos fra fossiler, der disse har dødd med næring i magen 

eller med utvikling av foster i magen. Vi finner lignende utvikling av fosteret fra ryggstrengdyr inne i egg. 

Alle undersøkelser av bergarter oppe på jordoverflaten og i lag nedover viser års-lag med sand, silt, 

leire, og forskjellig deler fra dyr og planter, pollen, plankton som dør, på land og havbunn. Selve fjellet, været, 

regnet, sandstorm, havstorm, kulde og varme, is-sprenging, vulkansk og jordskjelvs-aktivitet, bryter jevnt ned 

fjell og berg til stein, grus, som med bekker og isbreer, eller større regnvær og tørke, løser opp dette til leire 

og jord. Lavastrømmer etterlater seg store mengder organiske stoffer.  

Telling og press-maskiner, lag år for år, er undersøkt over hele verden. Vi klarer fint i et større område 

å vise at lagene er 2 år gamle, 10 år gamle, 100 og 400 år gamle. Så langt som til istiden kan vi se pollen-løv-

skift-lag for høst-vår, og der det ikke har vært jordskjelv så synes lagene like godt. Det betyr at arkeologer 

nærmest med skje og gaffel kan telle seg nedover 10.000 år.  

I Antarktis kan man se islag år for år, og se det vi allerede vet, hvor mye vulkansk aske som er fra 

hvilken vulkan, og andre hendelser som skogbranner, eller store mengder pollentyper i lufta. Her kan man 

også telle seg 10.000 år tilbake. Og lenger. Samtidig har nye måletekniske apparater klart å finjustere 

avlesning, men også finne nedbrytningshastigheter på isotoper og organiske og mineralske stoffer under press, 

at sammenligninger kan bestemme tidsaldre de siste 400.000 år med sterk nøyaktighet sammenlignet med 

telling og trykk-teknikken av lagenes påvirknings-tilstand. 

Når vi snakker om halveringstider av radioaktive isotoper, eller halveringstid av isotoper, for eksempel 

radon, radium, uran, thorium, videre karbon-di-oksyd-isotoper, så har det i historisk tid fra dokumenter hos 

grekere, sumerere, akhadere, romere, vist seg at året som de daterer skriftene sine på, stemmer enkelte ganger 

med treff på samme året med måle-teknikken. Noe er 2-4 år forskjell, det meste er mellom 5-20 år forskjell.  

De eldste bommer med 50 år før eller etter. Enkelte forhold gjør at også denne metoden kan ta 200 år 

feil, men det avsløres ofte hva som gir slikt feil-utslag slik at vi senere har vært i stand til å etter-kontrollere 

målingsdata med isotoper og forhold som ser ut til å spille inn på feilmålinger. Når vi strekker oss tilbake 

400.000 år kan det bli 500-1000 år feil. Men det er lite for en halv million år. Dette kan ofte korrigeres ut fra 

mange målinger i samme lag, og laget over og under, ved siden av trykkforhold og visse tellinger av sjiktlag, 

varmere, kaldere lag.  

Mikroskop-teknikk kan avsløre lagdelings-mengder fra millioner gamle lag, også skannere og 

elektron-mikroskop i visse tilfeller. Skannere og lag-trykk virker ganske sikre for god beregning. Ved siden 

av dette kan man koordinere aske fra samme året mellom flere vulkanutbrudd, og over tid, og finne eksakt 

lagforhold fra leir-lag som dekkes over. Pompeii har vært en god kilde for testing, byen som ble begravd under 

lava rundt 70 før eller etter Augustus tidsregnings-start, år 0.  

Så viser også is-lagene gjennom 40000 år lignende på Sydpolen, sammenlignet med jordsmonn, og 

andre tykke isslag som på Grønland med mer. Vi kan finne lignende i leirlag under Amazonas, på tundraen i 

Canada og på havbunnens årlige lag-avsetninger. Der ser man hvilke pollentyper som et år har mest av, 

sandstormer som med sterke vinder har blåst verden rundt, vulkanutbrudd, hvor vulkaner danner sin spesielle 

type krystaller slik at man vet hvilke vulkaner som finnes i dag som var aktive den gangen også, og at 

lagdelingen i isen og i jordsmonn verden rundt stemmer helt overens med hverandre.  

Om to formasjoner kontinenter presses mot hverandre, så bretter fjellformasjonen seg oppover. Her 

kan det bli omdannete bergarter, metamorfe trykkdannede bergarter hvor deler kan blandes og omdannes. Men 

samtidig er hovedmengden som reiser seg oppover fossile lag, og kan vise ett brudd fra havbunnen som har 

eldre lag med fossiler av skjell, blekkspruter, fisker, trilobitter, altså lagdelinger som nå står vertikalt opp i 

luften uten å lure geologene.  

De kom opp slik i følge moderne forskning, og ikke av en verdens-oversvømmelse, men fordi lava-

trykk og kollisjonstrykk presser dem til å brette seg oppover. Selve fossillagets forskjellige fossiler viser at 

det oftest er rolige forhold i farvannet, og at det er derfor de har kunnet fossilere seg helt fint. Vi ser lignende 

med nyere fossiler som krokodiller som er inntil 230 millioner år gamle.  
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Men der lagene ikke er brettet fra eldre tid over den historiske tid med store fossiler, som gjelder de ti 

siste prosentene av jordens alder, så er lagene ensartet med en rekke fossile typer som kun gjelder for en slik 

periode, og likedan over hele jorden. De typene som levde sør og nord kun i denne perioden kan se forskjellige 

ut, men tilhører samme tidsepoke.  

Innenfor Mineralogi, fossil-dannelses-prosess og krystallografi er de første vestlige navn som nevnes, 

og ellers eldre østlig og vestlig kunnskap fra oldtiden, nevnt rundt navnet Georgius Agricola - Georgius 

Agricola som vi på nordeuropeisk vis het Georg Bauer, der Agricola og Bauer begge betyr «Bonde». 

Han ga ut de viktigste start-skrifter om emnet, som er årsak til moderniseringen som skjedde senere.  

Georg Agricola, tysk vitenskapsmann og lege. Han var den første som prøvde å inn-

ordne mineralene og bergartene i et bestemt system, og fra ham stammer en hel del av de nå brukte navn på 

mineraler og ertser. Betydningsfulle var også hans metallurgiske arbeider. er en vitenskapelig tekst skrevet av 

Georg Bauer også kjent som Georgius Agricola , først publisert i 1546.  

Boken er den første vitenskapelige forsøk på å kategorisere mineraler, bergarter og sedimenter siden 

utgivelsen av Plinius 's Natural History . Denne teksten sammen med Agricolas andre arbeider, inkludert De 

Re Metallica, utgjør den tidligste omfattende "vitenskapelige" tilnærmingen til mineralogi, gruvedrift og 

geologisk vitenskap. De Natura Fossilium. Han gir en mengde navn til krystaller, feltspater, benevnelser vi 

benytter i dag. 

Han beskrev malmrøstingen, lærte hvordan man under denne kunne samle opp svovelet, og oppfant 

metoden for å dra sølv ut av kobber-ved hjelp av bly. Ved siden av Paracelsus regnes Agricola, med 

beskrivelsen av «bergtæring» hos gruvearbeiderne i Joachimsthal, som far til den moderne yrkesmedisin. 

Denne dødelige sykdommen Agricola beskriver hos gruvearbeidere er trolig den første omtalen av radon-

betinget lungekreft hos mennesket. Les ellers om eldste historiske avhandlinger fra Babylon og Indias 

sanskrit-tekster på nettet, samt kinesiske tekster: mineralogi - Mineralogy - qwe.wiki. 

Moderne mineralogi kan oppfattes som en syntese mellom kjemi, fysikk, krystallografi, geologi, 

eventuelt fossillag, petrologi og geokjemi. Ideer senere som geologiske lag, omfatter ideer om kontinentaldrift 

fordi verdensdelenes form passet akkurat inn i hverandre selv med dypt hav i mellom, altså det vi senere kaller 

plate-tektonikk, hvor karleggingen av havbunn-plater og landplater møtes, og måling av deres driftsretninger. 

Midt-atlanterhavs-ryggen er en vulkansk sprekksone.  

Fossiler i dype jordlag funnet av verdens bønder, gamle kulturer og eldre lags fossile dyreliv i 

sandstein, leire, annet, blir ved siden av fossiler i dype bergarter, sammenlignet og forstått som at de nederste 

lagene må være veldig gamle. Lag for lag i dypere fjell, om så vær og jordskjelv har revnet slike fjell, så vises 

altså fossiler under et slikt trykklag berg at det må være 10-100 ganger eldre, kanskje tusen ganger eldre dyre- 

og plante-fossiler.  

I yngre lag nær opp til vår tid, de siste 2-300.000 år, er funn av mammuter, eldre elefantsorter, eldre 

bjørnetyper og kattedyrtyper som i mange tilfeller er større enn dagens typer. Vi finner fremdeles ganske hele 

mammuter, sabeltigre, dovendyr, og kjempe-kondorer i olje-myrer i USA, men også mange andre steder med 

arter som passer inn i klimasoner der. Det samme gjelder hav-fossiler. Gjelder både plante-typers utvikling og 

dyrelivets rekkefølger slik. Tegner samme skala som slik vi kategoriserer trinn mellom arter og deres 

kompleksitet i dag eller slektskap, og viser en tidvis utvikling av det samme i fossile lag.  

Elefant-forfedre finner man som med kattedyr, 30 millioner bakover i tid. Hesten så ganske lik ut men 

hadde tær, og var rundt 40-50 cm høy for 50 millioner år siden. 15 millioner år tidligere snakker vi om 

kjempemeteoritten som utryddet det meste av liv, slik som dinosaurus-artene, hvor de mindre pattedyrene med 

jevnt varmesystem i kroppen kunne ha store fordeler. 

I forhold til mer forståelig teknikk som viser 10.000-400.000 år bakover, så må vi altså gange dette 

med 10, 100 og eldst, 1000 ganger for dybde og trykk i fjell-laget. Ganger vi 400.000 år med 10 får vi 4 

millioner år. Ganger vi med 100 får vi 40 millioner år. Og med 1000, får vi 400 millioner år. Altså dekkende 

for den tiden vi kaller fossile variasjoner av forskjellige større dyre-liv-fossiler. Ganger vi med 10.000 så er 

vi ved jordens fødsel i følge vitenskap og astrofysikk. 

Charles Darwin undersøker en mengde av forskjellige utviklings-ideer, fra Anaximanders tanker om 

at liv kan ha blitt til i mudder og endret seg med jordens aldring, til andre antikke historier som fra Aristoteles 

og andre, at om det er fossiler av blekkspruter 2000 meter over havet, så må det ha vært hav rundt dette 

området en gang, om ikke fjellene har reist seg opp i jordskjelv og vulkan-vekst. Videre ser han på bestefar 

Erasmus Darwin sin utviklings-forklaring, til Lamarcks utviklings-teori.  

https://snl.no/mineraler
https://snl.no/bergarter
https://snl.no/erts
https://snl.no/metallurgi
https://no.qwe.wiki/wiki/Georgius_Agricola
https://no.qwe.wiki/wiki/Pliny_the_Elder
https://no.qwe.wiki/wiki/Natural_History_(Pliny)
https://no.qwe.wiki/wiki/De_Re_Metallica
https://no.qwe.wiki/wiki/De_Re_Metallica
https://snl.no/r%C3%B8sting
https://snl.no/svovel
https://snl.no/s%C3%B8lv
https://snl.no/kobber
https://snl.no/bly
https://snl.no/Paracelsus
https://snl.no/J%C3%A1chymov
https://sml.snl.no/yrkesmedisin
https://snl.no/radon
https://sml.snl.no/lungekreft
https://no.qwe.wiki/wiki/Mineralogy
https://no.qwe.wiki/wiki/Mineralogy
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Fordi Linne har vist til planterikets enklere og mere kompliserte oppbygning, og andre gjør det samme 

med dyreriket. Fra de minste enkle til større kompliserte dyr. Han finner mange saker som passer godt 

sammen, men er meget tvilsom på forklaringene. Han er jo fremdeles troende preste-lærd. Men det er også alt 

for mye som stemmer med en utviklingstanke:  

Alt foster, egg, frø, og avling av dyr, planter, og krysninger av dette, til oppvekst, voksenliv og aldring 

av planter og dyr, hierarkiet i plante og dyrelivet, og at vi har de samme organer, sanser og behov.  

Vi kunne vel, vil jeg mene og tro, at Darwin kunne anse at vi passet inn i dette systemet. Darwin vil 

finne ut mer som kan være pekepinn om forholdene, om de kunne bekreftes eller avkreftes. En fortjeneste 

enten den ene veien for tro eller ikke-tro også. Kunne hans livssyn passe sammen med slik tenkt ordens-

utvikling. Han får så sjansen til å delta på en verdens-omseiling med et forskningsskip som skal kartlegge 

forholdene for liv og tenkt økonomisk gevinst. Også kartlegge himmelske strøk de ikke hadde vært i.  

Alle steder der han får sjansen går han i land og samler planteliv, skjeletter, fossiler fra eldre og nyere 

tid, fra sand, leire, sandstein, bergarter, og levende plante- og dyreliv som han skriver opp. Han får vite hva 

de forskjellige lever av, hvor de ferdes, hva slags natur, og videre tar noen han med opp i høy-fjellet, mulig i 

Peru/Equador, og viser fossiler der. Darwin får bange anelser. Det kan virke som at en slik utvikling er tilfelle.  

Men hvordan kan man vise dette, hva kan virke som et bevis, eller årsak til at dette skjer? Eller 

motbevise det? Nå kommer han til Galapagos-øyene. Her finnes det noen finker på øyene. Her er det en 

øgletype, og denne finnes også på flere øyer. Og her finnes det skilpadder, og de også finnes på flere øyer. 

Han sammenligner finkene, og øglene, og merker at det er en del forskjell på disse. På finkene merker han at 

selv om de er samme fugl, så har finkene på hver sin øy forskjellig nebb. Da han ser hva de lever av på denne 

øya, ser han at plantelivet og dyreliv som de skal leve av, frø, kommer fra forskjellige planter der.  

Da oppdager han at nebbet er tilpasset det de har som hoved-rett der. Han ser på bevegelses-egenskap, 

form og levevis, mat-tilpasningen til øglene også. Nå ser han at deres egenskaper er tilpasset det de kan få av 

næring på hver sin øy, fordi de har visse forskjeller. De egenskaper Darwin finner på dyret er tilpasset 

kostholdet på hver av øyene. På den ytterste eller yngste øya som nesten ikke har vegetasjon, der lever øglene 

av å dykke etter tang og tare utenfor nede på havbunnen. Ingen av de andre øglene gjør dette. Han tenker at 

disse må ha blitt tvunget til å ta til seg denne karrige næringen.  

Han ser at de kan være under vann lenge, og at de blåser ut salt av munn og nese når de er på land. De 

skiller ut en del av saltet altså. Darwin er lenger ikke i tvil om at det er en tilpasning mellom dyreliv og vekst-

planter, insekter, det som kan overleve på stedet eller klarer å tilpasse seg. Dersom øglene ikke hadde klart 

omstillingen ville de ha dødd ut på denne øya. Nebbene til fuglene viser også ganske sikkert samme tilpasning. 

En tilpasning som ikke har skjedd på dagen.  

De må ha overlevd lenge nok til at en slik arvelig egenskap har oppstått. Darwin mener at på lengre 

sikt med større endringer av liv så kan det bli snakk om millioner av år, mindre tilpasninger gjennom kanskje 

10-100 generasjoner. At det skjer en tilpasning over tid, ikke bare som hva et levende individ kan klare med 

de egenskaper som de har.  

10 generasjoner hos mennesker er nok til at vi skifter hudfarge til det stedet vi kommer, til at tennene 

våre tilpasser seg næringen der, samt en rekke andre genetiske særtrekk som endrer seg over tid. Det rare at 

slike mindre tilpasninger kan skje rimelig fort. Teoretisk kunne endring av nebbtype ha skjedd mellom 10-

100 generasjoner. Altså innenfor 500 år, selv om den siste million år har medført at fuglene og vegetasjonen 

har holdt seg ganske lik senere.  

Dersom dette er riktig, holder ikke Lamarck`s, og enkelte andres teorier, slik som bestefarens 

forklaringer lenger som hovedkilden til årsaken. Hva vi kunne arve av hva noen har tenkt tidligere, er 

neppe forklaring til hvorfor et individ kun tilpasser seg det som er på stedet, i miljøet som det er best å 

leve av, eller det eneste å leve av. Det betyr at de fysiske livsbetingelsene er avgjørende for det meste av 

egenskaps-utviklingen, arven, endringen av formene til nye former.  

Dette vektlegger Darwin fordi det var han som oppdaget sammenhengen mellom næring og form-

endring hos dyr og planter. Hva miljø og arv veksler som. Men det kan også bety endring av sanser og behovs-

apparat, altså slik som skille salt ut av kroppen som dyrene normalt ikke kan. Dette må ha utviklet seg, likedan 

som at hjerne-størrelser og bedre egenskaper har utviklet seg over tid.  
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På dette tidspunktet ser Darwin for seg at de eneste dyrene med lik bygning som mennesker, som har 

negler i stedet for klør, fingeravtrykk, føder nesten nakne unger, har livmor og morkake, og kan gjøre, lære 

mye av det samme som oss, spille pack-man, kjøre kjøretøy, lese, skrive på maskin, si det samme på finger-

språket slik vi har sett i nyere tid, så kommer han frem til at om mennesket skulle ha en slektning på jorden, 

eller plasseres i en gruppe, så stemmer dette kun med apene, og slik som sjimpanser og gorillaer, som har blitt 

kalt menneske-aper. Visse sjø-farere fra eldre tider, også en del sjømannskap fra før, i og etter 1. verdenskrig, 

hadde reaksjoner på gorillaer og sjimpanser som de mente var noen fæle folk. Tatt for å være mennesker!? 

Da han under forfatter-skapet av dyr og planters utviklings-vilkår, arv og miljø, balanse her, og 

tilpasning, seleksjon, naturlig utvalg, at de endres til nye arter eller med nye egenskaper for en art, blir han 

klar over at det samme kunne gjelde mennesket. Men dette passer ikke å ta med i den første offentliggjøringen 

av verket. Han forfatter litt senere boken om menneskets avstamning. Han vet han får store protester, 

vranglære, blasfemiske beskyldninger. Han blir faktisk ikke-troende, men fortier dette, grunnet kona. 

En slik evolusjons-teori møter ingen tillit, men allikevel får han forelese i vitenskaps-forsamlingen i 

England om dette med støtte fra minst 2-3 andre forskere. De er selv ikke overbevist om Darwins funn, men 

finner stoffet for godt til at det ikke skal presenteres. Salen håner etterhvert Darwin. Men han får gjennomgått 

stoffet. De som støttet han irettesetter publikum, altså vitenskapsforskere i salen, ved slik som den ene 

støttespilleren sier: at han heller ville tilhørt apene enn en slik hånlig flokks oppførsel. 

Nå har selvsagt mange naturtroende dukket opp i denne tids-alderen, ateister også i historisk tid her, 

og ikke mindre enn Marx og Engels som etter en studietid under Hegel plutselig hel-omvender sin tro på at 

Gud står bak alt. Med henvisning til alle de forskjellige gudstrotyper i verden, mener de nå at det er gudene 

som har oppstått i mennesket hode og ikke mennesket som har oppstått i Guds hode. For mange blir dette parti 

Darwin/Marx eller parti Platon/Kant/Hegel. For mange en tvil midt i mellom disse som valg-mulighet?! 

Både Darwin og Marx finner at skapelsesberetningen er uholdbar forklaring. Men Darwin har nok et 

mer fredelig og hensynsfullt syn på omstillinger og ateisme enn det Marx har. Så etter dette, og til og med de 

siste ti år før konen dør, så har Darwin mistet troen, kan fungere som prest, men erklærer seg som ateist etter 

konens død. 

Nå kan sikkert mange troende slik sett føle at de vil klandre Darwin. Men med tanke på hans 

observasjoner som selv troende, og siden at han er for bevarelse av liv og hensyn, og en mulig sammenheng 

som ikke er dårligere enn andre forklaringer, og som viser seg å stemme, så burde han vel kanskje også tilgis.  

Ved nærmere ettersyn av hans forklaringer og egne observasjoner etterpå, har mange blitt ateister av 

den grunn. Men enda finnes det ateister, natur-troende, som slett ikke umiddelbart tilkjenner seg utviklings-

teorien og Darwin. Einstein ser til Darwins og Marx mer natur-prinsipielle forklaringer med en viss tiltro, men 

er også for fredelig humanistisk orden. Som ung er han med på den ateistiske popp-bølgen, men trekker seg 

unna livssyns-idealistiske konfrontasjoner.  

For mange der han har valgt forsiktighet, og kanskje tilnærmende forhold til livs-synskonflikter med 

tro på forsoning mellom slike, så blir språket hans fortolkningsbart. At han følger opp andres interesse med 

vri til sin teori-oppfattelse, slik at nå tolkes han som ateist av ateister og troende av troende. Aristoteles er vel 

likedan. Hans uttalelse om at Gud ikke spiller terning, kan likedan bety at tilværelsen kraft/energi ikke spiller 

terning.  

Men overveiende virker både Anaximander, Anaxagoras, Demokrit, Mange greske filosofiske 

retninger, slik som de som hevdet naturretten, til dels som menneske-rettigheter, og Darwin, Marx og Einstein, 

sammen med en ny skare forskere etter 1900, som at Naturen har de grunnleggende retningene for virksomhet, 

og ikke trenger noe mer forklaring, mystiske myter?! Hawking er en av de siste i denne rekken, som sier at 

«Universet har ingen hersker! At naturfunksjoner i sitt dypeste indre dekker alt. 

Nyere forskere stempler i høyere grad seg inn som troende eller ikke-troende i forhold til Darwins 

lære. Det mest interessante er kanskje det at en stor skare forskere er kristne Darwin-evolusjonister. De mener 

bestemt bare at arv-egenskap eller fysiske krefter er skapt, eller er styrt av Gud, og noen at hvert gen er dette, 

og all årsak og virkning.  

Det finnes altså en stor skare av splittede Darwin-syn blant både troende muslimer, hinduister, 

buddhister, taoister, kristne og katolikker, ved siden av de som slett ikke tror på guder og gude-krefter i det 

hele tatt, og som er ateister i den forstand at de tror på naturkreftenes som forklaring, og så har vi ateister som 

tror på Darwin, men håner de som tror på Gud, og som ikke er humane i den forstand at man skal ta hensyn 

til andre. 
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Men her finnes det de som håner dette, eller finner det forkastelig å tro, men som allikevel mener at 

man skal ta hensyn til andre og at man skal hjelpe hverandre. At livet er dyrbart enten man er troende eller 

ikke. Darwin ville ikke håne noen, heller hjelpe, ta hensyn, livet var dyrbart. En slik følelse kan virke like 

bevarende som den hellige formen for hensyns-bevarelse. Men samtidig kan vi heller ikke underslå at nesten 

alle religioner er krigs-religioner, og at det er påbud om å forvise, straffe, tilintetgjøre ikke-troende.  

For de fleste av oss som er mer enkle av oss her for hevdelse av egen tro, eller gruppe vi solidariserer 

oss med, så faller dette med humøret vårt lett over i en aksept av vold og drap. At motparten skal drepes. Og 

egne behov styrer de fleste holdninger til begrepet karma også, ikke hvilken balanse eller rettferd det er i saker. 

Vi handler som det passer oss uten hensyn. Altså hvordan komme ut av straffe-forfølgelses-hjulet, unn-

skyldings-hjulet, karma-hjulet og opp til den opplyste bevissthet, Nirvana. Eksempel misbruk av karma. Å tro 

på noe uten å se seg som del av holdbarheten til de andre også, men følge sitt humør og sin lyst ensidig. 

Ett stadiet som mange ser ut til å dø for godt av, slokne, tilintetgjøres av. Men som andre oppfatter 

som en varig tilstand av full bevissthet om stemninger og lidelsers veier, og forståelse av hva vi kan gjøre 

bedre. At vi tar de hensyn alle kan trenge nå for bevarelse og holdbarhet. Vi ser det samme med avlats-

systemene, hvilke straffegebyr det er for å bryte trosretningenes påbud og forbud, og alt det vi ikke skal gjøre. 

Man gjør hva man vil, og innløser dette med en billett for å kunne fortsette og ikke ta hensyn.  

De rettferdiggjør seg ved at: Troen i seg selv er nok, og at de nok er like bra eller mennesker som er 

bedre enn andre; altså jeg er bra nok, at å gjøre hva man vil er ensbetydende med hva man må, som at andre 

veier ikke finnes.  

Vel. Ser man ikke andre veier godt nok, så er man i grunnen fanget i en sirkel. Dette ligner de sirkler 

man synger om: Alle går i sirkel, men ingen kommer noen vei, at ens utvikling, muligheter, stanses av en 

administrativ sirkulasjonsmodell som ikke tillater endringer uten videre påbud. At man ikke kan ha hvilken 

som helst tro. At man har høyere verdi enn andre legitimerer utrydning av de andre, også etter skriftboka. 

Nå finnes det helt klart religiøst troende som mener at jorden, himmel-rommets stjerner, galakser, 

objekter, sol og måne, planter og dyr, er skapt av Gud og fungerer etter Darwins utviklings-prinsipp. Men 

mennesket, det har han skapt selv utenom. Noen mener at det også er blitt gjort en fysisk endring av for 

eksempel menneskeape-slekten, og satt inn en spesiell bevissthet i oss fra Guds hånd. Da er vi ikke så langt 

unna Dänikken, Dänicken, som mener at intelligente vesener i UFO-er har kommet til jorden og endret våre 

gener så vi ble menneskelige. Og; at det har skjedd sannsynlig ved at de intelligente UFO-vesenene har paret 

seg med menneskeaper, og fått mennesket som avkom.  

Synene er ikke like åndelig sett. Men parallellen med hvor noe annet enn naturlige utvalg kommer inn 

i sammenheng med den natur vi har her, skiller seg på samme måte ut fra Darwins utviklingslære, at akkurat 

mennesket er spesielt og en adskilt prosess-frembringelse, av en bevissthet.  

Alt, unntatt mennesket følger naturens fysiske endringsmuligheter. I utgangspunktet så skyves 

forklaringen tilbake til en mystisk sfære, og som vi i utgangspunktet egentlig ikke skal forstå. Dänickens 

tankegang om at en høyere teknologi og intelligens kan få til slikt, er derimot noe annet. Det er en utvikling 

vi står foran trinnet til å klare selv. Om vi skal tro eller begrunne det da?! Men fremdeles ukjent/mystisk. 

Begrunnelsen som Arne Næss finner hos dagens vitenskapsforskere, får han til å utrykke at de er 

moderne magikere, mystikere, som unngår logiske forklaringer. Den moderne heksekunst. Jeg mener at vi 

kunne også ha sagt; at om alt er samme kraft, så kan vi like gjerne undersøke denne, eventuelt samme 

verden, og finne holdepunkter som er mere holdbare i fellesskap.  

Nå blir alt utfordret av en ellers sammenlignende prosedyre innenfor alle anatomiske og biologiske, 

bio-kjemiske prosesser ved dyr og mennesker, alt som er innhold i en celle, bit for bit kartlagt utover 1900-

tallet, kalt det 20-århundre.  

Forskning rettet mot arv kan med en kort opplisting fra 1800 til nå beskrives slik som gjengitt fra 

leksika-media: På 1800-tallet isolerte biokjemikere først DNA og RNA (blandet sammen) fra cellekjerner. De 

var forholdsvis raske til å sette pris på den polymeriske strukturen på sine «nukleinsyrer»-isoleringer. Det var 

først senere at de oppdaget at nukleotidene var av to typer – en som består av ribose og en som består av 

deoksyribose, 2 forskjellige sukkermolekyler knyttet til nitrogenbasen. Det var denne etterfølgende 

oppdagelsen som førte til identifiseringen og navnsettingen av DNA som en substans forskjellig fra RNA. 

Friederich Miescher (1844–1895) oppdaget en substans han kalte «nuclein» i 1869. Noe senere isolerte 

han en ren prøve av et materiale vi nå kjenner som DNA fra laksespermie. I 1889 kalte hans elev, Richard 

Altmann, det for «nukleinsyre». De ble oppdaget at denne substansen bare fantes i kromosomene. 
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Max Delbrück, Nikolai V. Timofeeff-Ressovsky og Karl G. Zimmer publiserte resultater i 1935 som 

indikerte at kromosomer var veldig store molekyler hvis struktur kunne bli endret ved hjelp av røntgenstråling. 

Ved å endre strukturene var det også mulig å endre arvelige karakteristika som ble styrt av kromosomene. 

(Delbrück og Salvador Luria fikk Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 1969 for deres arbeid på den 

genetiske strukturen til virus.).  

I 1943 oppdaget Oswald Theodore Avery at egenskaper ved den «glatte» formen 

for pneumokokker kunne bli overført til «ru» former for samme bakterier bare ved å gjøre døde bakterier av 

den «glatte» (S – for «smooth») formen tilgjengelig for levende bakterier av den «ru» (R – for «rough») 

formen. Høyst uventet ble den levende R-pneumokokken omformet til en ny rekke av S-form, og de overførte 

S-karakteristika viste seg å være arvelige. 

I 1944 publiserte den velkjente fysikeren Erwin Schrödinger en kort bok kalt Hva er liv? Han støttet 

synet på at kromosomer inneholdt det han kalte livets arvelige kodespråk. Han tilføyde: «Men begrepet 

kodespråk [engelsk: code-script] er, selvsagt, for snever. Kromosomstrukturene er samtidig instrumentelle i å 

bringe frem utviklingen de indikerer. De er lov-kode og utøvende makt – eller for å bruke en annen 

sammenligning, de er en arkitekts tegninger og byggerens håndverk – i ett.»  

Han tenkte seg at disse to funksjonelle egenskapene var vevd inn i kromosomenes molekylære struktur. 

Ved å forstå både den eksakte molekylstrukturen til kromosomene kunne man håpe å forstå både «arkitektens 

tegninger» og også hvordan dette ble realisert gjennom «byggerens håndverk».  

Francis Crick, James D. Watson, Maurice Wilkins, Seymour Benzer med fl. tok opp fysikerens 

utfordring med å finne ut hvordan kromosomene er bygget opp og hvordan segmenter av kromosomene som 

var antatt å relatere til spesifikke egenskaper, kunne utfylle sine oppgaver.  

Man kunne ikke forestille seg akkurat hvordan spesifikke egenskaper ved molekylstrukturen hos 

kromosomene kunne gi opphav til trekk ved organismene og produsere adferd på den tiden. Ved kjemisk 

splitting av DNA-prøver fikk man alltid de samme 4 enkle nukleotidene, og den kjemiske strukturen 

syntes å være enkel, kanskje til og med ensartet. Organismer derimot er komplekse, individuelle og 

kollektivt variert. 

I femtiårene var det bare noen få forskningsgrupper som satte seg som mål å bestemme strukturen til 

DNA-et. Disse inkluderte en amerikansk gruppe som ble ledet av Linus Pauling, og to engelske grupper. 

Ved University of Cambridge, var det Crick og Watson satt og lagde modeller med metallstaver og kuler.  

I modellene bygget de inn de kjente kjemiske strukturene til nukleotidene og den kjente posisjonen til 

bindingene som lenket det ene nukleotidet til det neste i polymeren. Ved King´s College, London studerte 

Maurice Wilkins og Rosalind Franklin mønstrene til DNA tråder med røntgen diffraksjonsmålinger 

En nøkkelbegivenhet for arbeidet til alle disse gruppene var oppdagelsen Pauling gjorde i 1948, 

at mange proteiner inkluderte spiralformer (se alpha heliks). Pauling hadde dedusert denne formen med 

bakgrunn i røntgenmønstre. Selv de grove diffraksjonsdataene fra DNA viste at strukturen inkluderte 

spiralformer. Men denne innsikten var bare en begynnelse.  

Spørsmålene gjenstod om hvor mange tråder som var sammenbuntet, om dette tallet var det 

samme for hver spiral, om basene pekte inn mot aksen eller bort fra den, og endelig hva var egentlig 

vinklene og koordinatene til alle bindingene og atomene.  

Slike spørsmål var det som motiverte modellforsøkene til Watson og Crick. Crick og Watsons 

DNA modell ble bygget i 1953, rekonstruert stort sett fra de originale delene i 1973 og donert til National 

Science Museum i London. 

Når de modellerte, begrenset de seg til hva de så som kjemisk og biologisk sannsynlig. Likevel var 

mulighetene svært mange. Et gjennombrudd kom i 1952, da Erwin Chargaff besøkte Cambridge og inspirerte 

Crick med en beskrivelse av eksperimenter som Chargaff hadde publisert i 1947. Han hadde observert at 

proporsjonen av de fire nukleotidene varierer mellom den ene DNA-prøven til den neste, men at for spesielle 

par av nukleotidene – adenine og thymin, guanosin og cytosine – var de to nukleotidene nesten alltid tilstede 

i samme proporsjon. Altså at bare GC og AT dannet kobling som trinn langs DNA-spiralen. 

Watson og Crick hadde begynt å vurdere dobbelspiral organisering, og de så at ved å reversere 

retningen av en tråd i forhold til den andre, kunne de gi en forklaring på Chargaffs merkelige funn. Denne 

forklaringen var teorien om komplementær paring av baser, som også medførte at avstanden mellom 

fosfatkjedene ikke varierte langs en sekvens.  
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Watson og Crick var i stand til å finne at denne avstanden var konstant og måle denne avstanden 

til 2 nanometer basert på diffraksjonsmålinger gjort av Franklin. Det samme diffraksjonsmønsteret 

gav dem lengden på hver runde av spiralen, 3,4 nanometer per 10 basepars runde i spiralen. De to kom 

raskt sammen om en modell, og de annonserte den før Franklin selv publiserte sine data.  

Den store hjelp Watson og Crick hadde av Franklin og hennes data har vært kilde til debatt. Franklins 

diffraksjonsmønster ble vist til Watson og Crick uten hennes kjennskap eller tillatelse. Wilkins viste 

dem det på hennes laboratorium mens hun var borte. Hun hadde forstått den samme løsningen selv. 

Watson og Cricks modell vakte stor interesse umiddelbart da den ble presentert. De kom til sin konklusjon 21. 

februar 1953, første presentasjon ble gjort 28. februar.  

Deres artikkel, 'A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid', ble publisert 25. april [10]. I en 

innflytelsesrik presentasjon i 1957 la Crick frem sitt sentraldogme, som forutså relasjonen mellom DNA, 

RNA og proteiner, og uttrykte «sekvenshypotesen».  

En kritisk bekreftelse på replikasjonsmekanismen som var implisert gjennom dobbel-spiral strukturen 

kom i 1958 i form av Meselson-Stahl eksperimentet. Ikke lenge etterpå avkodet arbeid av Crick og 

medarbeidere den genetiske kode. Disse funnene representerer Molekylær biologiens fødsel. Watson, Crick 

og Wilkins fikk Nobelprisen i 1962. Franklin var avgått med døden på dette tidspunktet. 

Kort sagt: Uten DNA kan vi ikke ha levende celle-former som dupliserer seg, grovt sett, selv om 

enkelte alternativer finnes eksperimentelt, men neppe gir funksjoner videre som artstyper. Denne svarte 

prikken inne i cellen er altså cellekjernen, og den kan være fri som hos prokaryoter, enklere encellede bakterier 

og lignende, eller den som i alt liv ellers, ha en ekstra indre vegg inne i cellen som kalles kjerne-cellevegg, og 

der DNA-et, altså kromosom med gener med samme struktur som det Crick og Watosns modell har vist, også 

for gen-koblingsmuligheter = pr 3 basepar, 64 varianter for signal-forskjell til proteinbygging.  

Der en av disse betyr start syntetisering og 3 av disse betyr stopp syntetisering av proteiner. Det er en 

mengde forskjellige variasjonsrekker med 3 eller flere basepar som gir beskjed om hva som kan produseres 

hvor, eller vokse på en spesiell måte, altså som kan aktiviseres så de fungerer som en hjerte-celle i stedet for 

en lunge-celle, et øre eller øye. 

Molekylærbiologiens fødsel her, er tross alt biokjemien og gen-kjemien, hvilke avlesnings-mengder 

av variabler som viser seg som en sum, total variasjon for art, det totale menneskelige Genom. Altså hvilke 

variasjoner som vi har som variable muligheter for artens mangfold av utseende og form. Med unntak av 

miljøets innvirkning da.  

Vi kan som det mange gjør, si hva vi vil om atom-teorien og evolusjon. Atom-teorien, kort og greit 

ikke ansett som liv eller død, urstoffer som alt er bevisste eller fysisk alene, men som med Demokrit fremstår 

kort og greit bare som minste-deler. Udelelige. Men i det dette tas opp på nytt fra 1600 til 1700, og Hobbes 

rundt 1690-1700 er talsmann for, nesten aggressiv forkjemper for atom-teorien!  

Og så sender dette et signal med styrke gjennom hele perioden fra 1700 til 1785-1800, der Lavoiser 

med kjemien, og så Dalton med atom-teorien bestyrker denne ideen. Lavoiser tenker her ikke spesielt atom-

teori, men mener stoffene kan klassifiseres. Disse er grunn-stoffer for Lavoisier også. Samme teori?! 

Atom-teorien gjør noe med alt som ingen hadde forventet.  
De fant ut hva de mindre bygge-stener i Jord var, Hva de mindre bygge-stener i Luft var, Hva de 

mindre bygge-stener i Vann var, og hvilke bygge-stener som ga Ild. Jord, luft, vann og Ild var altså ikke ur-

stoffer. Så tenkte de videre på om Demokrits sjels-atomer var tilfelle? Kunne Demokrit ha noe rett i dette 

også? At mange små deler kombineres til tanker, og slik gjenspeiler en sortering i samme rekkefølge inne i 

oss, som det vi ser i rekkefølge på hendelser utenfor oss?  

Det er jo litt av et innspill til erfaringen, det vil si også begrep som psykoanalyse, at faktorer i hendelser 

settes sammen og gir gode og dårlige opplevelser, og da mulig slik som angst. Demokrit mente at gudene var 

oppdiktet for å skremme folk til lydighet. 

Atom-teorien fungerte også slik at man fant koke/fryse/smelte-punkter, der samme stoff kunne være 

fast, flytende eller i gassform ut fra temperaturen. Også hva slags bindinger som oppsto mellom to stoffer var 

avhengig av temperaturen. Og alle hadde en jevn vektøkning, jevn stigning periodisk av spenning, ga elektrisk 

negativ eller positiv elektrisk spenning. Atomene hadde ikke bare typisk livs-egenskaper.  

De hadde også en rekke merkelige fysiske egenskaper man ikke visste om for det meste av det vi kaller 

dødt eller livløst. Dette fulgte også bestemte systemer, lover, formler, at vi kunne regne ut tilstandene i faget 

kjemi.  
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Men også elektriske og magnetiske felt kunne beregnes: At om en så stor strøm gikk gjennom en 

magnet med viklinger, så kunne denne trekke til seg, løfte, akkurat så meget som det formel-regnestykket 

tilsa. 

Når det gjaldt stoffblandingen av disse minste delene, atomene, som fantes som organiske stoffer, så 

begynte man å kunne beregne disse også og finne den kjemiske bindingen, og videre fremstille organiske 

saker kjemisk. Med mikroskop, kjemi, fysikk, og undersøkelse av organer, forbrenning, studere sansene, fant 

man ut en rekke saker som skulle gå inn i denne moderne sfæren vi kaller mikro-biologien til slutt. Nemlig at 

gener, arvestoff, og miljøet faktisk virker inn på hverandre og tilpasser seg hverandre kjemisk, og på en rekke 

andre måter ut fra adferds-studier, behov, sanser, muskler, trening, næring.  

Nå studeres også fosterutvikling, både ved obduksjon, abort, med røntgen-fotografier, og moderne med 

skannere. Men foster-utvikling kan man se fra alle dyr, også fra egg som har riktig tilførsel næring, og da viser 

denne også en utvikling fra en celle til stadier der organer, sanser, nervesystem, skjellet og muskler, 

hjerneseksjoner utvikles. Fossiler, fosterutvikling, hierarkiet vi lager over planter og dyr, og evolusjon, viser 

altså nøyaktig samme trinn, fra start til mål. Evolusjons-teori for arv og miljø blir deretter bevist, og arv sjekkes 

fra mange eldre dyrearter som har igjen DNA-vev. Gener fra utdødde dyr fra 10-100.000 år siden. Idag er mye 

eldre genmateriale funnet bevart enkelte plasser. 

I tiden 1890 til 1932 avdekkes atomenes bygning; enda mindre urstoffer; elektroner, protoner, 

nøytroner som bygger alle stoffer, atomene, og fotoner som også er lys- og varme-faktoren vi oppdager, og 

som spiller energi-rolle til disse partiklers omstillinger for det meste. Einstein finner at lys, fotoner, de kjente 

moderne trådløse signaler, at denne dersom dens hastighet er konstant kan brukes som maksgrense for 

utløsning av masse-energi; altså at om vi kolliderer en kg masse med lyshastigheten får vi bremseeffekten c2, 

c ganger c, som i kjøreskole-bremseloven, likedan som i Newtons kraftøknings-formler.  

Forskjellen er bare den at Plancks funn, gjør at Einstein finner ut at det finnes et tap eller økning av 

massen ut fra bevegelses-hastigheten, eller ved endring av mengden masse, som normalt er usynlig men 

merkes i høye hastigheter på massen, eller økning av masse, og det finnes en økning, gevinst når farten 

bremses ned også, altså ofte nesten ikke merkbart ut fra den daglige tilpasning av gjenstander og kjøretøyer.  

Einstein finner ut at fysisk masse-energi kan omregnes og i spesielle tilfeller gå over til lys, som lys-

energi, men også at elektroner i metaller absorberer lys, og gir strøm. Om masse avgir lys så letter altså massen, 

og tar atomer i mot lys, så øker massen. Han kan da skrive at Energien, til massen, og hendelser med denne, 

er E=mcc! Massen avgir jo lys også. Omdannes til slik energiform. 

Man må kjenne massens produkt-faktorer, men den skal ut fra målt masse og ganget med kvadratet av 

lyshastigheten altså gi Massens energi som lys-energi, at kg ganger bevegelse kan sammenlignes med lys-

energistyrke i watt, volt, at masse og elektromagnetisme er proporsjonale. 

Nå finner vi plutselig at alle de minste bygge-stener i organisk stoff, i organiske celler, virus og 

bakterier, i planter, sopp og dyr, i alle arter, er bygget opp av de samme stoffene som kalles atomer. Det samme 

som vi finner i prøver fra månen, planeter i verdensrommet, og som vi ut fra hydrogen og helium finner 

lysstyrker og frekvenser ut fra mengder som viser at solen består av dette, og der andre soler, det vi kaller 

stjerner på himmelen, også kometer og meteorer, slik kan avleses på strålingen for hva de inneholder.  

Det er grunnen til at vi vet at stjerner er soler, eller noen få, galakser langt unna med milliarder av soler 

ved forstørrelse. Videre at solene ved nye teleskoper, radarer, blant annet ute i rommet og nytt moderne utstyr 

på jorden, klarer å avdekke planeter rundt de samme solene. Vi viste ikke en gang sikkert om det forekom 

kollisjoner av sorte hull som har enorm masse, bare at lyset forsvant ved ett sirkelrundt mørke som vi beregnet 

til å være slik Einstein sa. Han hadde regnet ut hvordan kollisjonen ville forplante kraftbølger gjennom 

rommet, og slik fant vi disse også i 2016 som bekreftelse. Senere har vi funnet ut hvordan vi finner lignende 

hos nøytronstjerner.  

 Det celler i liv betyr, er den organiske fysiske virkningen til de samme stoffene, med stoff-partiklenes 

kraftvirkninger, tiltrekning, elektrisk og magnetisk positiv og negativ ladning, med bølgeeffekten som en 

blanding av disse, elektromagnetisme, som vi kjenner som lys, varme, farger, kontraststyrke, og som er energi-

omvandler for stoffene. Mest ser vi liv som fiende-venn, som farer og goder. Hva vi liker og ikke. 

 Vi må da altså se til dannelsen av disse organiske stoffer, og hvordan de kan organisere seg til celler, 

og hva som da er inne i cellene av slike organiske stoffer og annet som kan gi funksjon mellom de eller fysisk 

døde, halvdøde, eller liv-løse stoffene når de er i en bergart, eller fremstår som en gruppe kun av samme 

materie, slik som jernklump, kobber, som mineralriket, eller også i plast som er organisk. 

 Først må vi da se på hva cellen egentlig er? 
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Celle-organeller og celle-funksjoner 
 

Utenom proteiner, fett, sukker i eggehviten med vann og mineraler, så forekommer det noen andre 

cellelegemer. DNA-proteiner og RNA-proteiner. Videre mitokondriene som også har eget DNA, og RNA som 

er cellens stoffskifte med oppbygging og nedbrytning og omforming av de viktigste energier som ATP og 

andre proteiner.  

Mitokondriene omveksler de viktigste proteinsyrene til kroppen i en sirkulasjon som kalles sitronsyre-

prosessen, og kan endre sammensetning slik at sukker kan være med i ny proteinoppbygning, og fett og sukker, 

og noe av protein-stoffet omdannes til CO2 som karbonforbindelses-nedbrytning, som vi puster ut, og til 

ammoniakk og nitrogenforbindelser vi kaller urin. Urea ble fremstilt kunstig på 1800-tallet som første 

organiske kunstige fremstilling. Videre så har mitokondriene en egen karbon-nedbrytende prosess som 

ytterligere gir ut karbon-di-oksyd.  

ATP regnes som hele cellens hoved-energi-kilde, altså hva mitokondriene er superprodusenter av. 

Virker som enzym for varme-produksjon i kroppen også. Men ATP er altså tilstede overalt der energi-forbruk 

finnes som katalysator for slikt; det finnes jo selvsagt mange enzymer og katalysator-molekyler, mineraler, 

som også gjør mye av det samme, men ikke som produseres på løpende bånd i den mengden som ATP gjør. 

Senere i teksten vil cellens bestanddeler og organeller beskrives kort. 

Celleveggen består gjerne av fosfolipider. Altså fett-stoffer, bundet til fosfor, og som danner et klebrig 

sammen-hengende hylster, lignende såpebobler i vann, altså celler på grunn av fettstoffene. Den elektriske 

spenningen i fettstoffet, og som har forskjellige polaritet i enden, legger seg gjerne ved siden av den neste ved 

å stille seg omvendt vei lignende det magneter gjør som er like. Omvendt pol annen hver gang. De binder seg 

normalt ikke sammen fordi tiltrekningen er sterk nok til å holde disse på plass inntil hverandre selv om det 

skjer små endringer i vanntrykket.  

Fosfolipidene er altså vannavstøtende, samtidig som de tiltrekkes av hverandre, og danner celle-kuler. 

Så langt uten innhold eller liv, bare vann. Men i lava-supper der glødende bergmineraler møter saltvann, så 

dannes det mengder koblinger av fosfor, karbon, oksygen og hydrogen i store mengder. Det vi kalte saltvannet 

har gjennomsnittsoppløsning av verdens bergarter som alltid har en viss fordeling av de samme stoffene. 

Ferdig blandet med havstrømmer verden rundt så blir gjennomsnittet over tid det samme. Alle kjente mineraler 

og fordelingsmengden av disse er kjent, og finnes i havet i mengder eller i mikroskopiske mengder.  

Når vi da sjekker fosfolipid-cellen, så finner vi den samme snitt-mengden i disse. I alle havgående 

dyrenes celler finner vi denne samme blandingen i cellene deres. Men som vi vet, så er enkelte levende celler 

i visse organer slik at de kan skille ut visse saker og beholde større mengder av andre saker slik at cellen kan 

produsere ulike saker, få ulike egenskaper, ulike ekstra ordninger i celleveggen, og som prosesser inne i cellen. 

Enkelte celler kan for eksempel skille ut ekstra mye syre, slik som celler i mage/tarmer.  

Andre celler kan ta opp mengder av oksygen, atter andre kan reagere ekstra på lys eller varme. Noen 

celler får nærmest krampetrekninger i av/på-aktivitet, eller elektriske utladninger. Eksempel er enkelte hjerte-

celler, eller slik som den elektriske ålen og elektriske rokken. I Hjernen: Tid/rom-celler av/på 100/sek. 

Dette blandingsforholdet i vann-innholdet i cellen hos landgående dyr er halvert, og ligger midt i 

mellom hos dyr som lever både i havet og på land. Men da er den gåten om hva som cellesaften inneholder av 

mineraler løst, nærmest mekanisk, at det er lite fysikk som ellers skal til for å forstå dette. Vi finner selvsagt 

det samme i egg, fostervann, i fosterstadier hos alt levende. Fordelingen av mineraler i cellene til levende liv 

er altså gratisleveranse som fett-molekyler pakker inn når fettet kleber seg til fett-kuler.  

Det store spørsmålet nå er da: Hva med sukker, proteiner og fettstoffer inne i cellen. Her det jo fett 

som ikke er fosfolipider også. Vel dette dannes også i mengder i saltvannet ved lava. Det kan være en ny øy 

som stiger opp av havet eller i en innsjø, det kan være undersjøiske havbunns-vulkaner eller vulkanrør, men 

lavaens møte med vann som et bergsmelteprodukt har også samme fordeling av mineraler til en viss grad ut 

fra typen lava, bergartssmelte.  

Det ble ganske mye ståhei for forskere som skulle finne ut av hva som skjedde med en ny ung øy, slik 

som øya Surtsey utenfor Island i 1963. Hvilke dyr og planter ville komme til øya først, og hvilke alger, moser, 

gress, også videre. En av forskerne kunne ikke forstå hvorfor det var så mye slim, eller organisk seig masse i 

strandsonen og rundt øya. Ikke noe kjent i havet kunne produsere så mye organisk slik på normalt vis. Man 

har funnet lignende ved land-vulkaner, at etter at asken har lags seg og man skal dyrke noe, så er veksten helt 

enorm. Han tenkte da at det kanskje var noe som kunne dannes når lava og saltvann møttes.  
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Dermed er eksperimenter i gang. Da må man være sikker på at det ikke er bakterier og annet fra før av 

som kan danne mye organisk. Så det betyr sterilisert vann, sterilisert salt, med den riktige mineralske 

blandingen, og ren smelte av bergart, som ved over tusen grader ikke tillater organiske stoffer. Denne glødende 

massen skal nå dryppes ned i kolben med mineralsk saltvann. Så måtte man forske på stoffene som skilte seg 

ut i vannet som nye koblinger. Nå hadde vannet stor mengde av organiske stoffer. Sukker, fett og proteiner, 

og etter analysen, både DNA, og RNA, ATP, en rekke organiske proteiner, fett, sukker som ikke var der fra 

før av. Også reproduktivt DNA. DNA er arvestoff-materialet.  

I en helt annet eksperiment med tenkt ur-atmosfære, metan, ammoniakk, fosfat, svoveldamp, karbon-

di-oksyd, sammen med små mengder vann ble testet som en blandingsgass i en kolbe, og så sendte man gnister 

igjennom, altså lyn gjennom gassen. Mørkt belegg legger seg på kolbeglasset. Her finner man samme stoffer 

stort sett, fett, sukker og proteiner, RNA og DNA, og reproduktivt DNA. 

Altså helt greie mineral-prosesser, men som med elektriske utladninger, eller ved sterk varme som 

smelter steinarter, som så dryppes i vann, danner altså arvestoffet vårt og de stoffene som livets virke-sykluser 

er avhengig av. I de enkleste celle-livsformer er det ikke en gang ribosomer, proteinfabrikker slik, og at sukker, 

fett og proteiner stort sett kommer utenfra, eller er i cellesaften. Her deler cellen seg ved kloning, og danner 

likedanne bakterier. Men ett eneste gen kan endre syntesene i denne lille cellen. Det kan komme fra en nabo-

celle som er slik, eller fra en oppløst celle, kanskje av helt annen type celle, eller fra havvannet eller fra lufta, 

men når celle-veggen som tar vare på den, som da bytter plass med et annet gen i Bakterie-DNAet.  

I de mer avanserte cellene så finner vi en ekstra celle-vegg rundt DNA-et. Her er det ikke uvanlig at 

det finnes 3-lags ytre fett-cellevegg til cellen, og et 2-lags fett-vegg i celleveggen rundt kjernen. Disse mer 

avanserte har stort sett også mange organeller, slik som ribosomer, større protein-fabrikker, de har 

ensoplasmatisk Retikulum som betyr en lignende fett-celle-bro mellom den indre kjerne-veggen og cellens 

ytre cellelag som fungerer som både transportkanal av informasjon til ribosomer som finnes i denne, og til 

andre organeller som er med å styre protein, fett og sukker-spaltning, og sukker, fett og protein-oppbygning, 

eller sammensetning som skjer både i ER og i cytoplasmaen, cellesaften ellers.  

Hoved-energi-produksjonen i omgjøring av fett, sukker og protein-omgjøring til energi med avfalls-

stoffer, altså ATP til cellen foregår her i mitokondriene, små enheter som har eget DNA og dobbel cellevegg, 

lignende kjerner i bakterier som er mer avanserte. Disse er helt like med en bakterie som kalles purpur-

bakterien med likt DNA, og tyder på at tidlig livsformer har absorbert slike før avansert dyre-liv og planteliv 

har oppstått. Alle flercellede organismer har dette.  

I cytoplasmaen finnes det reguleringssystemer for hvilke sukkertyper som skal bygges opp, fettstoffer, 

og proteiner, og når disse skal omgjøre dette fra sukker til fett eller proteiner, og fra fett til sukker og proteiner 

igjen. Dette regulerer de forskjellige faser en celle og en kropp går igjennom, slik som når det er lite mat, at 

vi bytter stoffskifte-omvandlingen til å bryte ned fett-reserver til sukker og proteiner. Dette skjer ved hjelp av 

enzymer som er tilpasset de forskjellige trinn i en slik prosess.  

På spørsmål om det finnes andre veier til dannelse av organiske stoffer er svaret ja. Vi vet at metan 

som kalles det minste organiske stoffet, som har kun karbon og hydrogen, CH4, dannes i store mengder av 

karbon og hydrogen som møtes i gass-skyene som finnes i solsystemet, og i grensesonen til solens inn-

fangnings-kraft, slik som i komet-belter og i meteor-belter, Asteroide-beltet, Ort-skyen og Kuiper-beltet. 

Prøver fra kometer og meteorer viser at en mengde aminosyrer dannes i disse gassene der ute, da nitrogen, 

oksygen, ammoniakk, metan og fosfor finnes i visse mengder i gassene, noen steder hoper av bare disse 

viktigste for aminosyrer, altså rett og slett proteiner. Man er sikker på at asteroider er jordens vannkilde, og 

ikke kometene fordi asteroidene har samme isotopfordeling i vann, mens kometers vann-type ikke har samme 

fordeling av isotoper.  

Dette faller også ned i på jorden fra rommet i mindre støvmengder, enkelte ganger i langt større 

meteorer, og mulig i komet-størrelse. De største asteroidene konkurrerer i størrelsen med kometer fra lengre 

ute i rommet. Slik sett så er de letteste grunnstoffene som kan danne sukker, fett og proteiner godt representert 

i rommet. På jorden er de godt representert på jordens overflate fordi de har minst tetthet og flyter som lette 

bergarter opp øverst i lava- og stein-art-mineralene. Med mengden van som man er ganske sikker på må ha 

kommet med en stor asteroide, så øker oppløsningen voldsomt, og lager driftsvilkår mellom stoffene slik at 

mange møtes og kan danne sukker, fett, og proteiner rent kjemisk som den ladning stoffene alt har.  

Ett eksempel som er helt ekstremt er en liten meteor-stein som NASA hadde funnet. Denne hadde en 

fin fordeling omtrent likt av karbon, hydrogen og nitrogen. Ganske rent HCN, som også kalles blåsyre, 

hydrogencyanid, og som er en giftig blanding vi omtrent spontant dør av.  
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Soldater og offiserer som var redd for at de skulle røpe noe under tortur kunne ha slike tabletter under 

andre verdenskrig. Å bite i denne førte til død som fienden ikke kunne stoppe når noen hadde bitt i denne.  

Hitler og nære inntok dette da de var i bunkeren for ikke å falle i fiendens hender. Andre har brukt det regelrett 

til mord-redskap.  

Det NASA oppdaget var at det midt inne i denne klumpen var områder med adenin, guanin og noen 

andre organiske stoffer. Altså arvestoffer, der 2-3 av de 4 gen-stoffene i all livs-arv til kromosomer har. 

Hvordan kunne dette være mulig? NASA sendte nå ut prøver til mange kjemi-laboratorier i verden.  

Snart tikket det inn svar først fra det ene og så fra det andre, at ja, det kunne så elektro-kjemisk reaktivt 

som HCN var, da danne splittelser og sammensetninger inne i mellom som adenin, andre laboratorier, at ja, 

guanin, og noen andre viktige essensielle organiske stoffer i dyr og planter, selv om det ikke var mange typer 

stoffer som ble dannet slik.  

Det var en av de sakene biologer og NASA neppe kunne tenke seg var mulig i utgangs-punktet. Det 

var både et sjokk og overraskende oppdagelse. En helt utrolig natur med tanke på de ellers enkle stoffene som 

grunnstoffer i grunnen er. Slike dannelser er det godt med i gasskyene rundt om i solsystemet. At det ikke 

bare er på planeter at de fire kjente gener kan oppstå, men rett og slett kan oppstå enkelt i rommet, og at en 

viss mengde av dette regner ned som meteoritter. Når vi ser et stjerneskudd, så behøver det ikke å være fordi 

at noen på romstasjonen har trykket på wc-knappen at en klump flammer opp i møte med atmosfæren som 

stjerneskudd, eller en vanlig stein-meteor, men rett og slett arvestoffer som er på vei ned. 

At naturen har så mange veier til organiske stoffer som fett, sukker og proteiner, fra vulkanske bergarter 

med forbindelse med vann, eller fra atmosfæriske gassblandinger, fra aminosyrer i verdensrommet gasser, og 

ikke minst metan, ammoniakk og fosfater, med mer, jern og svovel-meteorer, men at det rett og slett er ferdige 

mengder av gen-molekyler også her.  

Fett og vann kan danne celler uten funksjoner ellers. Men da vannet kan ha mengder av slike stoffer 

kjent som DNA og RNA der lavastrømmer og vann møtes, eller i gasslommer i bakken med vann, som treffes 

av lyn, gjør at vi kan være ganske sikre på at de rette komponentene er til stede for at en celle kan ha dette i 

riktig proporsjoner. Og så kan dette fungere som en organisk celle. Den behøver ikke være reproduktiv. Men 

den kan være spiselig. 

Vi finner ikke automatisk slike sikre funksjoner, den direkte dannelsen av livs-celler slik i naturen, 

selv om vi kan skape en bakterie selv kjemisk. Svovelkilder fra vulkanske lava-rør i dyphavet og visse steder 

i overflaten av landjorden sammen med vann, har unektelige mengder av ekstremo-file bakterier som tåler 

dette miljøet. Den store mengden slike bakterier når den ikke finnes ellers i dyphavet ellers, har fått forskere 

til å lure på hva i all verden det er som skjer ved disse dyphavs-lava-svovel-kildene. Det kan være nær 300 

varmegrader Celsius ved slike dyphavs-rør. Det gir mange kjemiske muligheter for koblinger. 

Oppdagelsen av at ribozymer, en sammensetning av RNA-kjeder, kan syntetisere sin egen «far/mor», 

det vil si syntetisere DNA som fortsetter å reprodusere samme RNA-funksjoner eller funksjoner i en celle, og 

kan kanskje være nok til en funksjonell celledannelse, kalt liv. At det kan være nok til at sukker, fett og 

proteinsynteser kan foregå, og da har man altså en livsform, en bakterie, som med benytter fotosyntese, 

kjemosyntese eller i mer utviklet form, en blanding av en celle med lengre DNA som får hjelp av kjernen til 

en mindre bakterie slik som mitokondrier og kloroplast i planter og dyr. 

Når DNA sammen med organiske aminosyrer og fett, sukker, eller stoffer som kjemisk ligner dette, 

lett sammen av enkle grunnstoffer kan virke, og er kraftig reproduktivt, det vil si at et slikt DNA sammen med 

RNA i kolber og i prøve-systemer for steinssmelte og saltvann danner voldsomme reproduksjoner av seg selv, 

altså selvkopierende som det kalles, at tusenvis like dannes, i ett lyn-gnist, en lava-saltvanns-blanding, så 

virker det mer som at DNA-et må hemmes for at en celle ikke skal ha overproduksjon av dette.  

At en celle faktisk må ha et spennings-nøytralt miljø rundt DNA-et, eller så giftig blanding i 

cellekjernen og i cytoplasma, eventuelt organeller som produserer slik, til at DNAet holder seg i ro: Ellers: Jo, 

for ikke så bare reproduserer det seg automatisk med stoffer i nærheten som kan brukes til like koblinger.  

Det er altså utvilsomt da snakk om riktig trykk- og spennings-balanse i en celle som skal enten være 

livsdyktig, eller også både livs-virkende og reproduktivt samtidig. Om DNA-et bare reproduserer seg med nok 

organiske sporstoffer og RNA i cellen, så vil cellen sprekke og dø, eller faktisk bryte ned seg selv, ødelegge 

celleveggen da denne brukes til DNA-produksjon. 
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Slik følger tydelig livsceller et balanse-prinsipp over en viss tid, som et godt fungerende individ. Og 

slik balanse kjenner vi også igjen i begrepet kraft- og motkraft, eller likens utveksling mellom energier til det 

opprettholdes en balanse, altså nøytraliserte mineraler, molekyler fra de samme grunnleggende atomer i et 

gravitasjonsrom. At denne balansen er forklart gjennom Differensialkraften, kilden til begrep om virke, 

drivkraft av fysiske romtid-energier, og deres oppførsel. Men Differensialkraften forteller også noe annet:  

At en nøytral tilstand har utvekslinger, frekvenser, er ikke i ro, og har et stort virknings-potensial tross 

alt!! Det er grunnen til at et nøytralt gravitasjonsobjekt som et nøytron eller en klode som er stabilisert slik, 

eller en måne som har blitt til fast stein, fremdeles påvirker og tiltrekker seg alt annet. Den er ikke like død 

som de mekanisk tenkende tror. Altså slik mange ateister, og mange troende som deler verden i død materie 

og levende ånd tenker.  

De har gått glipp av en virkende kraftnatur de ikke er klar over konsekvensene av! Fysisk sett kan de 

med mekanisk tankegang tenke over hvorfor i all verden nøytronet etter 15 minutter alene i rom uten andre 

partikler inntil seg, deler seg i et elektron og et proton, og danner hydrogengass. Altså en av aktørene i all 

organisk materie, kropp, biologisk materiale, kjemisk og som mat. 

Cellen benytter i utgangspunktet fettmolekyl-spenningene, fosfolipider for eksempel, og vannmengde 

med riktig mineral-innhold, som et utjevnende trykk mellom innside og utside av disse. De kan bygge opp 

mer styrkede cellevegger som holder vannet på plass, som i mange land-dyr.  

Vanntrykk kan da pumpes inn eller ut, eller også at fettcelleveggen kan løse seg litt opp og utjevne 

trykket før fettcelle-spenningen skjøter fettcellene sammen igjen. At temperatur og trykk stemmer med trykk 

og temperatur på utsiden av cellen slik vann-trykket er på innsiden av cellen. Med ganske små justeringer kan 

lignende bindingskrefter i virke mellom hud, cellevegg, og luft også, men dette krever oftest en eller flere 

kjemiske prosesser for å kunne motstå et indre trykk som blir for stort for en slik cellevegg. Om det er for lite 

vann eller trykk på innsiden så tørker cellen inn, dør, eller går i dvale. Og er trykket for stort så vil celle-

veggen sprekke, og da kan cellen også lett dø.  

Fett er også vannavstøtende og har en bøy på molekylene sine, som årsak til at de lett danner kule-

former. Små og store fett-celle-kuler. Når lava møter saltvann, og i mange andre tilfeller da det er organiske 

stoffer og vann til stede, så dannes det ulike mengder av ulike størrelser på fettkuler. I det som vi kaller en 

lava-suppe, altså smelta bergartsmaterialer som er glødende og renner ut i mineralsk saltvann, mineraler lava 

har med seg nok av selv også, som havet, så dannes det altså en utrolig mengde slike fett-kuler.  
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Jordens funksjonelle forhold gjennom tid og vilkår for liv. 
 

Grunnleggelsen og grunn-funksjoner, forløp, av forhold som gir organiske betingelser for liv 

Vi har funnet ut at alle de grunnleggende stoffene finnes i naturen, og med de rette kjemiske og 

alminnelige egenskaper som kan danne organiske stoffer av mineraler, slik at disse kunne være kalt organiske 

mineraler også. Men hvorfor et skille her er greit og ha, er fordi at organiske mineraler, eller organiske stoffer 

kan krystallisere seg videre, eller binde seg sammen videre til alle slags komplekse variasjoner som stemmer 

med de kjemiske egenskaper.  

For eksempel så er lava og fjellets utvasking av mineraler i havet, i overenstemmelse med fordelinger 

av stoffene i bergartene og hvordan de løser seg opp jorden rundt for å lage den mineral-fordelings-mengden 

saltvanns-blandingen hav har, og som det er mindre av i ferskvann, men mye av den samme fordelingen i 

langt mindre mengdeformat, med unntak av visse kilde-vanns-steder fra berggrunnen. Det vi må bli klar over 

er at denne cellesaftblandingen mineraler og salter har er ganske likt med nettopp havvannets blanding slik.  

Når lava og saltvann møtes, altså brennende, glødende lava, og saltvann, så dannes det utrolig store 

mengder av proteiner, fett og sukker. Mye mer enn det dyrelivet og plantelivet klarer å produsere av dette. 

Disse er jo ikke til å begynne med koblet som fungerende celler ved å komme sammen. Men de enkelte 

bestanddeler er til stede. For eksempel vil fettmolekyler klebe seg sammen så og si elektrostatisk så de danner 

celle-kuler av samme slag som de fleste cellevegger i dyre- og planteliv.  

Mye sukker og proteiner kan bli innkapslet her. Mengder av adenin, cytosin, guanin, thymin og uracil 

dannes, også deoksy-ribose-sukker og ribose-sukker og fosfat, altså slik som PO3 ATP, energidrivstoff i 

celler. Det som også skjer i store mengder er at disse setter seg sammen til DNA-molekyler og RNA-typer, 

og DNA-et kan reprodusere seg om det er nok lignende stoffer rundt disse som det er når lava og saltvann 

møtes. En arche-bakterie kan altså ligge helt inntil grensen for å kunne oppstå slik. 

Forspillet til fjell, berg, deres mineralsammensetning som molekylforbindelser satt sammen av atomer, 

grunnstoffene, de omtrent 96 naturlige vi finner, finner vi ved dannelsen av solsystemet og der de fleste 

befinner seg i skyformasjoner, en roterende sky med hovedvekt av hydrogen, og noe helium, de to gasser det 

er mest av. Men da er det også naturlige at størst og tyngst mengder av dette har samlet seg, og slik samling 

får etter hvert stor tyngde, og tiltrekning, og vil danne et senter for sky-rotasjonen.  

Ute i de resterende gass-skyene er da fremdeles store mengder av de få prosenter som er igjen av stoffer 

som ikke er dratt inn i den største gass-massen tilstede i sirkulasjon rundt denne store. Tyngre atomer i en 

rotasjon har nemlig lettere for å havne et stykke ute i banene fordi de har større sentrifugal-effekt, som i en 

sentrifuge, ved samme bevegelsesfart, og med tiltrekning slik lett kan danne større molekyler og klumper av 

det samme stoffet eller med andre som de lettere trekker til seg.  

Mens gassene er lette ellers, så vil disse kunne hope seg opp, og til slutt fange mange av de letteste 

gassene, slik at det dannes en sentrums-sky av gass slik som hydrogen og helium, det samme som solen består 

av. I enorme mengder millioner ganger større, tyngre enn jorden så danner gravitasjonstrykket og friksjonen 

her så høy temperatur at hydrogen og helium, ioniseres og ved en viss trykk-temperatur vil spalte og bygge 

opp hydrogen og helium, i en skiftende prosess mellom det vi kaller fisjon, spalting, og fusjon, 

sammensmeltning av hydrogen og heliumkjerner Altså en super-atom-reaktor i naturen: Solen.  

Dette er mulig ikke en riktig forklaring, men poenget er at tyngre grunnstoffer enn hydrogen og helium 

kommer også sammen og danner molekyl- og krystall-strukturer, samler seg på grunn av elektromagnetiske 

virkninger og danner ionebindinger, eventuelt kovalente bindinger, metallbindinger, ulike større og mange 

fastere forbindelser. På den tempererte jorden ville vann og karbon-di-oksyd være flytende eller i gass-form, 

men i rommet med kanskje mellom 180-230 kuldegrader, til og med kaldere, så vil oksygen, vann, karbon-di-

oksyd, nitrogen, metan, ammoniakk-gass, alle opptre i faste former, lignende steiner og is-klumper. 

Temperaturen lengre ute i dette rommet er også kaldere, slik at dannelse av gasser som karbon-di-

oksyd, metan, ammoniakk, vann, nitrogen, er alle flytende eller i fast form, og svært mange danner mineral-

koblinger tross alt ved samlinger til slike større klumper i rommet. Blir slike ansamlinger store nok suger de 

til seg alt i sirkulasjons-bane-omløpet sin rundt solen, og vi får steinplaneter og gass-planeter.  

Mellom disse lagene blir det altså stadig mindre masse som av ulike hendelser får bevegelse, eller 

tiltrekkes av de større objektene. Samtidig er den ny-antente store gasskyen, som nå har blitt en sol med indre 

fisjon og fusjon av hydrogen og helium noe som gir varme og gir kraftig virkning langt utover i rommet til å 

begynne med, og de større ansamlinger vil av eget trykk antenne som trykk-smelteovner av eget trykk.  
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Med solenergien, og varmen fra sin gravitasjons-trykk-energi blir disse glødende, stort sett som stein-

planeter som ligger nærmest solen, slik som de fire innerste planeter, Merkur, Venus, Jorda og Mars. Pluto 

har kanskje hatt liten aktivitet, blitt avkjølt fort, da massen er liten men stor nok til å utjevne sitt eget 

gravitasjon-trykk, slik at den nærmest mekanisk brytes seg selv ned til en rundere kule-form slik. Alle planeter 

og runde måner har en slik nedbrytnings-grense som de har passert for å innta rund form, altså en balansert 

logisk tiltrekningsform mellom legemene som overgår de kjemiske bindingenes motstand mot dette.  

Fordi temperaturen er høy nok, men med mange tyngre grunnstoffer og er blandet, både ikke-metaller, 

halv-metaller og metaller, så vil dette ved temperaturer rundt 1000-3000 grader stort sett gi det vi kaller normal 

lava-smeltede steinmasser. Slike masser som har en viss avstand fra solen slik planeter nesten alltid har, så vil 

sol-temperatur være lav i forhold til planetenes egen smelte. Med ett omliggende rom med nesten 200 kulde-

grader C, så vil planeter være dømt til å avkjøles etter hvert som de også tømmes bit for bit med energi.  

Gass-planeter som Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun har trykk nok til å produsere egen varme, men 

ikke til å starte fusjon-fisjon, altså antennes. Planetene her har mere gasstyper enn bare hydrogen og helium, 

slik som metan, ammoniakk CO2, også. De forblir gassplaneter med egenvarme, og energi fra solen.  

Men allerede på Mars, nærmest utenfor oss er gjennomsnitts-temperaturen heller under 0-punktet, 

kortere perioder med noen plussgrader. Uten særlig med vann og tynn atmosfære, er det stort sett mye sand 

og grus, fjell, kløfter, og noe vann eller karbon-di-oksyd ved polene. Nord virker mer vannholdig, isete, mens 

det er mer kullsyre i frosten ved sydpolen. Flere av månene til gassplanetene er rett og slett gass i fast form, 

hvor noen er ved smeltegrensen, slik at det dannes flytende sjøer, slik som metan-sjøer.  

Også månene har indre gravitasjon og påvirkes av annen gravitasjon, slik at de kan ha et aktivt indre, 

virke vulkanske, hvor det ellers er mange forskjellige årsaker dette kan virke på grunn av: Les om månenes 

aktivitet slik selv. 

Vi har eller i meteorer og kometer det samme, blandingsgasser eller stort sett 1 eller 2,3,4 som er 

blandet, at de består av vann, is, kullsyre, metan, ammoniakk og blandinger av slike. Alle har spor av en liten, 

eller stor mengde karbon. Men dette betyr at det fremdeles er igjen skyer av mange lette gasser i rommet, og 

selvsagt en god tyngre også. Vi kan få besøk av mengder magnetitt fra verdensrommet. Gir problemer på 

finere kontakt-utstyr, eksempel mobil-lade-åpningen.  

Både meteorer og kometer kan altså være av vann og slik ha med store summer vann ned fra 

verdensrommet. Kullsyre-meteorer, kullsyre-legemer, kan blant gi mengder av CO2, som planter bruker til 

fotosyntesen. CO2 kan også binde seg til H og OH, som regel H, og gi COOH, en viktig bestanddel i alle 

aminosyrer, senter-skjellettet i aminosyren.  

Kobler ammoniakk-redusert stoff seg til dette og et metan, altså NH2 og en av disse metan-

reduksjonstrinn, av CH4, gi CH3, CH2, CH, og om vi har en kobling av COOH, NH2, CH2 sammen gir dette 

oss omtrent et ferdig-bygget arve-stoff som det er 4 stykker av, DNA-bitene, gen-biten, hva arv-kromosomer 

består av: Adenin, Guanin, Cytosin, Tymin. Om den ene, Adenin, omkobles enkelt, blir den Uracil, som RNA 

benytter i stedet for tymin, og da fungerer det som RNA-stoffenes fjerde bit, da bitene ellers er like i DNA og 

RNA, med unntak at H og OH byttes ut slik at DNAets deoksyribose-sukker, blir Ribose-sukker i RNA. En 

forskjell på et atom fra DNA til RNA.   

En av disse er ekstremt effektive. DNA og RNA har kobling til fosfat, altså PO4, og med deoksy-

ribose kan dette bygges sammen til genene i DNA-ets kromosomer. Og videre så kan denne ene RNA-typen 

som en base alene, uten ribose-sukkeret, bli ATP, Adenin-tri-fosfat, og som er alle levende cellers viktigste 

energi-leverandør. Dette gjelder alle ur-bakterier, bakterier, alger, sopp, flagellater, amøber og flercellet liv.  

Fosfater er alminnelig oksydert fosfat-mineral. Kan vaskes ut av bergarter, leire, dannes i mengder der 

lava renner ut i saltvann, men også ferskvanns-tilstander. Lavens konsistens har alltid med seg en mengde av 

disse organiske stoffer som danner metan, ammoniakk, fosfater, karbon-oksider, hydroksider. Fosfor, 

nitrogen, karbon hydrogen og oksygen, samt svovel, er bygge-stener for sukker, fett og proteiner i cellene.  

Vi forstår da hvorfor alt liv trenger fosfater, nitrater, metan-er, altså naturlige mineraler. At metan er 

regnet som organisk, vel, vi kan regne alt som vi vil, bare vi får det til å fungere riktig plassert som blandet, 

for å oppnå forskjellen på hva og når vi mener noer er organisk betingelse for livs-funksjonelle fysiske deler 

av bio-kjemiske stoffblandinger i atom-kombinasjonene. De stoffenes blandinger skiller seg ut klart. Ikke 

minst som det vi kaller sukker, fett-stoffer og proteiner. Og hvordan de bygges fra et grunn-nivå av stoffene i 

naturen, hvor bare noen få av disse 96 naturlige atom-typer benyttes.  
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Fett Sukker Proteiner 
 

Hydrokarboner, Karbohydrater, Proteiner, Aminosyrer, Nukleinsyrer 
 

FETT Hydrokarboner 
 

Enkle koblinger av karbon og hydrogen, CH-CH- ... også videre, gir fett. Det er 3 biokjemiske 

hovedgrupper fett:  

Tri-glyserider = 1 glyserolmolekyl + 3 fettsyrer. Glyserol = skjelettet i triglyserid-molekylet, og 

er  ligner formen stor E. På e-beinene kobles 1 fettsyre. Forskjellige lengder og oppbygning. Tri-glyserider er 

en lagrings-form for fett, slik form som i planteoljer (flytende), plantefett (fast), synlig fett på kjøtt, fettdepoter 

hos menneskekroppen, annet liv.  

Fosfolipider ligner tri-glyserider. Forskjellen er at en av de ytterste fettsyrene er erstattet med en 

fosfatgruppe og en base. Dette gir molekylet spesielle egenskaper. Fosfolipidene er viktig for alle 

cellefunksjoner fordi membranen rundt cellen er bygget opp av nettopp disse. De har også en emulgerende 

effekt og blir derfor mye brukt i matvareindustrien.  

Steroler er en gruppe voksaktige fettstoffer som forekommer i animalsk vev. Den mest kjente av disse 

er kolesterol, men også flere hormoner og forstadier til vitamin D tilhører denne gruppen. Kolesterol finnes i 

bl.a. kjøtt, melk, smør og egg. Fettsyrer en lange kjeder av karbonatomer som ender med en syre-gruppe. De 

inneholder varierende antall karbon-atomer, og kan ha en eller flere dobbeltbindinger mellom de enkelte 

atomene. En mettet fettsyre inneholder ingen dobbeltbindinger mellom de enkelte karbonatomene.  

Man kaller disse for mettede fettsyrer fordi de ikke har muligheten til å ta i mot flere hydrogenatomer. 

Jo flere mettede fettsyrer det er i et fettstoff, dess fastere er det. Mettede fettsyrer finnes hovedsakelig i 

animalsk fett, inkludert melkeprodukter som smør og ost. Fett dannes i cellene i dyr og planter. For mennesker 

og dyr er fett viktig som energi. For oss er dette den beste energikilde etter sukkerarter-karbohydrater. Fett 

virker støtdempende og er isolasjons-materiele. 

Fett er estere bygd opp av alkoholen glyserol koblet til 3 fettsyrer. De 3 fettsyrene kan være 

forskjellig bygd, og fettmolekylene kan bli store og komplekse. I dyr og mennesker er fett en energikilde og 

mye av opplagsnæring er i fettreservene i underhudsfett og i bukhulen. Kroppen henter fett fra reservelagrene 

om den mangler karbohydrater og annen energi til fysisk aktivitet. For mye fett, i forhold aktiviteten lagres på 

kroppen. 

I kroppen skiller vi mellom depot-fett/fettvev (brunt «babyfett» til oppvarming eller hvitt fett til vanlig 

energilagring) og intracellulært fett, (fett imuskler/organer), i celler utenom fettceller. Depotfettet i fisk, 

sjødyr, planter har forskjellige umettede fettsyrer og som viktig næring. Fast fett blir flytende ved 20°C. Smør, 

margarin, smult er fast fett som flytende er oljer. 

Fett-molekylene har samme bygdning: 1 glyserolmolekyl + 3 fettsyremolekyler bundet 

fast. Glyserol=glyserin=en 3-verdig alkohol med kjemisk formel C3H8O3. Altså 3 hydroksyl-grupper.  

Fargeløs, tykk væske brukt i hudkrem, sprengstoff(nitroglyserin), annet.  

Fett og fettsyrer gir ett skille: Fett er CH-forbindelser, men fettsyrer har en karboksyl-gruppe COOH. 

Fettsyrer består av lange hydrokarbonkjeder (typisk 12-20 karbon-atomer) med en karboksylgruppe 

(COOH) i enden. Et fettmolekyl består av 3 fettsyrer og 1 glyserolmolekyl, satt sammen ved at et vann-

molekyl avspaltes for hver fettsyre som «kobles» til glyserolmolekylet. 

Et hydrokarbon er organisk stoff av karbon-hydrogen-atomer. Karbonatomene er i kjeder med 

hydrogenatomene festet til. 

Karbon mangler 4 elektroner for å oppnå edelgassstruktur, og dermed har karbon 4 «ledige plasser» 

til å binde seg med andre stoffer. Hydrogen mangler ett elektron for å oppnå edelgasstruktur, og har derfor 

bare én ledig plass. Karbonbindinger danner skjelettet og hydrogen fyller opp de ledige plassene.  

Det finnes tre grunnleggende typer: Aromatiske, har en karbonring som eks. benzen. Mettede 

hydro-karboner, alkaner/parafiner, med enkeltbindinger av karbonatomene. Umettede hydrokarboner 

delt inn i alkener/alkyner med en eller flere dobbel- eller trippelbindinger mellom karbonatomene.  
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Hydrokarboner og molekyl-bindinger: Typer Hydrokarboner: Alkaner, Alkener, Alkyner: 

Typer av hydrokarboner 

IUPAC-Klassifikasjonene for hydrokarboner definert IUPAC nomenclatur of organic chemestry som: 

Mettede hydrokarboner (alkaner) er de enkleste av hydrokarbonene og har bare enkeltbindinger og 

er mettet med hydrogen; de er basis for petroleum og er enten funnet som lineære eller forgrenete typer 

ubegrenset antall. Den generelle formelen for mettede hydrokarboner er (CH3)3CH, ikke-sykliske strukturer. 

Umettet hydrokarbon har en eller flere doble eller triple bindinger mellom karbonatomer. 

Hydrokarbonene med en dobbeltbinding kalles alken, med formelen CnH2n (ikke-syklisk struktur). De med 

trippelbindinger kalles alkyn, med formelen CnH2n-2.  

Sykloalkan Naftener er en gruppe hydrokarboner med en eller fler karbonringer som 

hydrogenatomene er bundet til. Den generelle formelen for et mettet hydrokarbon med en ring er CnH2n. 
Sykloalkaner eller Naftener er en gruppe organiske forbindelser hvor karbonatomene danner en eller flere ringer. 

Navnet er gitt på samme måte som for alkaner med forstavelsen syklo- foran. En sykloalkan skiller seg 
frasromatene ved at den ikke består av dobbeltbindinger. 

Aromatiske hydrokarbon=aren, har minst en aromatisk ring. 

Hydrokarboner kan være gass, eks metan, propan, væske, eks hexan, benzen, voks og lavtsmeltende 

fast stoff, parafin og naftalen, eller polymerer, polyetylen, polyprpylen, polystyren. 

 

Antall 

karbonatomer 
Alkan  Alken Alkyn Sykloalkan  

1 Metan  — — — 

2 Etan  Eten  Etyn  — 

3 Propan Propen Propyn Syklopropan 

4 Butan  Buten  Butyn Syklobutan  

5 Pentan  Penten  Pentyn Syklopentan  

6 Heksan  Heksen Heksyn Sykloheksan  

7 Heptan  Hepten  Heptyn Sykloheptan  

8 Oktan  Okten Oktyn Syklooktan  

9 Nonan  Nonen Nonyn Syklononan 

10 Dekan  Deken Dekyn Syklodekan  

 

Molekylbindinger 

Alkaner 

Molekylkjeder med enkeltbindinger mellom karbonatomene kalles alkaner. De enkleste alkanene er 

metan, som har ett karbonatom og fire hydrogenatomer (CH4) og etan, som har to karbonatomer og seks 

hydrogenatomer (C2H6): eks: Metan, Etan. 

Alle molekylene lages på den generelle formelen CnH2n+2. De fire første har egennavn, videre oppover 

brukes greske tall som forstavelse og -an som ending, for eksempel: penta = 5 blir pentan som har 5 

karbonatomer i kjede (C5H12): 

Alkener: Molekylkjeder med dobbeltbindinger mellom karbonatomene kalles alkener. Dobbelt-

bindingen mellom karbonene gjør at alkenene har færre antall hydrogenatomer i forhold til alkanene. 

Dobbeltbindingen er mer energirik enn enkeltbindingen, men også mer ustabil. Alkenene har sammen 

navn som Alkanene, men endelsen er -en ikke -an. Den generelle kjemiske formelen er CnH2n. 

Alkyner: Molekylkjeder med trippelbindinger mellom karbonatomene kalles alkyner. Trippel-

bindingen mellom karbonene gjør at alkynene har færre antall hydrogenatomer i forhold til alkenene. Navn-

settingen er som for alkener men med -yn ending. Trippelbindingen er enda mer energirik og ustabil enn 

dobbeltbindingen. Den generelle kjemiske formelen er CnH2n-2. 

Eksempler på alkyner er etyn (C2H2): Etyn: H-C≡C-H 

https://no.wikipedia.org/wiki/Alkaner
https://no.wikipedia.org/wiki/Alkener
https://no.wikipedia.org/wiki/Alkyner
https://no.wikipedia.org/wiki/Sykloalkan
https://no.wikipedia.org/wiki/Metan
https://no.wikipedia.org/wiki/Etan
https://no.wikipedia.org/wiki/Eten
https://no.wikipedia.org/wiki/Acetylen
https://no.wikipedia.org/wiki/Propan
https://no.wikipedia.org/wiki/Propen
https://no.wikipedia.org/wiki/Metylacetylen
https://no.wikipedia.org/wiki/Syklopropan
https://no.wikipedia.org/wiki/Butan
https://no.wikipedia.org/wiki/Buten
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Butyn&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Syklobutan&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Pentan
https://no.wikipedia.org/wiki/Penten
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentyn&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Syklopentan&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Heksan
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Heksen&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Heksyn&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Sykloheksan
https://no.wikipedia.org/wiki/Heptan
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Hepten&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Heptyn&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Sykloheptan&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Oktan
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Okten&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Oktyn&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Syklooktan&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Nonan
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Nonen&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Nonyn&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Syklononan&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Dekan_(kjemi)&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Deken&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Dekyn&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Syklodekan&action=edit&redlink=1
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Fettsyrer 
 

Fettsyrer er en lang hydrokarbonkjede (C10-C22) som ender med en syregruppe (-COOH). De foreligger 

ikke fritt, men er kovalent bundet til andre molekyler, vanligst som esterbundet som fosfoglycerider til 

glycerol. Fettsyrer finnes i fett, oljer, fosfolipider, og voks. Fettsyrer med karbon-karbon- dobbeltbindinger 

kalles umettede fettsyrer og de som mangler slike dobbeltbindinger kalles mettede fettsyrer. Alle umettede 

fettsyrer i membraner er i cis-konfigurasjon som gjør at de får en knekk eller bøy ved hver dobbeltbinding. 

Det betyr at de ikke blir pakket så tett sammen, noe som igjen har betydning for flytegenskapene i 

membranene.  

Eksempler på umettede fettsyrer er oljesyre også kalt oleinsyre (C18:1), linolsyre (C18:2), 

linolensyre (C18:3) og arakidonsyre (20:4). Eksempler på mettede fettsyrer er laurinsyre (laurat, C12:0), 

myristinsyre (myristat, C14:0), palmitinsyre (palmitat, C16:0), stearinsyre (stearat, C18:0). Tallene i parentes 

angir antall karbonatomer i kjeden og tallet etter kolon angir antall dobbeltbindinger.   

Det finnes også andre fettsyrer som erukasyre fra arter i korsblomstfamilien, fettsyrer med 

syklopropenring f.eks. sterculinsyre, epoksyfettsyre som vernolsyre og syklopentenring (chaulmoogrinsyre), 

alkinsyre i ordenen Santalales, petroselinsyre i ordenen Araliales, parinarsyre i springfrøfamilien og γ-

linolensyre (gamma-linolensyre) som finnes hos slektene Oenothera og Borago. Ricinoleinsyre er en 

hydroksyfettsyre fra oljeplanten Ricinus. Noen av fettsyrene har spesielle fysiologiske og toksiske effekter 

på pattedyr. I jojobaolje danner fettsyrer en ester med ett fett-alkohol. 

Fettsyreinnhold i fett fra blader atskiller seg fra innhold i frø. Gjennomsnittsverdi for fettsyrer i blad: 

16:0 (13%); 18:1 (5%); 18:2 (16%); 18:3 (56%; andre (10%). Fettsyrene kan nedbrytes ved enten β- 

oksidasjon (beta-oksidasjon) som er vanligst eller α- eller ω-oksidasjon. Fettsyre ω-oksidasjon katalyseres av 

cytokrom P450 hydroksylaser, og disse enzymene kan også foreta oksidasjoner inne i fettsyrekjeden hvor det 

dannes hydroksy, okso- og epoksyfettsyrer. 

Dette må nevnes nå: Hydrogenperoksid som lages i peroksisomene avgiftes til vann og oksygen 

med hjelp av enzymet katalase. Hurtigste karbonbaserte enzymet som finnes. Kan katalysere 100 millioner 

peroksisomer i sekundet. Et annet karbonbasert enzym som er hurtig er det som arbeider med CO2, som tar 

10 millioner slike i sekundet. Tydelig aktivt i planter. Peroksisom er en organeller som blant annet inneholder 

enzymer som danner og forbruker hydrogenperoksid (H2O2). Peroksisomer er viktige i nedbrytning av ulike 

stoffer. Peroksisomer finnes i de fleste celler i kroppen, med spesielt mange i lever- og nyre-cellene.  

Peroksidering av fettsyrer. Tyder vel på at cellens Peroksisomer er del i denne prosessen. 

Lipooksygenaser er enzymer, og en type oksygenaser som danner hydroperoksider av umettede fettsyrer: 
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Hvis plantemateriale skades skjer det en rekke oksidasjoner av umettede fettsyrer, og plantene kan 

skille ut etan, samt en rekke oksidasjonsprodukter med fellesnavn "grønn lukt". Hydroperoksylinolensyre er 

utgangsmateriale for syntese av plantehormonet jasmonat og et såringshormon kalt thaumatinsyre. 

Linolensyre - Umettet fettsyre med 18 karbonatomer og 3 dobbeltbindinger (C18:3) som er forestret 

til glycerol i lipider (fett). P.g.a. dobbeltbindingene er fettsyren flytende ved romtemperatur (planteolje). 

Linolensyre kan omdannes til hydroperoksylinolensyre katalysert av lipoksygenase. Hydroperoksylinolensyre 

er utgangsmateriale for syntese av plantehormonet jasmonat og et såringshormon kalt thaumatinsyre. 

Hydroperoksylinolensyre er utgangspunkt for flere stoffer som defineres som "grønn lukt" (hexenal, hexanal 

etc.) katalalysert av hydroperoksidlyaser. I nærvær av Fe2+ og Cu+ kan linolensyre omdannes til et 

alkoksyradikal som videre gir etan, pentan og malondialdehyd. Etan som skilles ut når plantevev knuses lages 

på denne måten. 

 
Biosyntese av prostaglandiner fra umettetede fettsyrer hos mennesker. Acetylsalicyllsyre hemmer 

enzymet syklooksygenase. Acetylsalisylsyre hemmer også K-vitaminets evne til å transportere vekk skadelig 

kolesterol og kalk til benmarg. 

Hydrokarboner er også det vi finner som Olje og gass-forekomster, i store partier fra jordens Carbon-

tid, da de første reptiler oppstod, med enorme mengder frøbregner som senere døde ut men ble opphavet til 

blomsterplantene. Også iberegnet trær, gran, furu, bjørk, løvtrær, korn. Etter store avleiringer, regnskoger 

med slikt, som sammen med dyr er begravd, uttørkede innsjøer, eller katastrofer, og begravet under sand, leire. 

Under trykk og bakterie-nedbrytning så dannes dette som olje og gass, men også som fra Oligocen i tertiær 

for 40-35 millioner år siden som brunkull, Tyskland, og i det vi kaller steinkull.  

Råolje er altså blanding av all slags fettstoff-nedbrytning, og det samme er årsak til gassene som dannes 

der, naturgass. Vi benytter alt dette til oppvarming, men også som smøringsmidler til teknisk utstyr, og til 

ulike forbrennings-motorer og strøm-forsyninger. Plante-riket inneholder karotenoider som er nyttig næring. 

Kunstgjødsel kan utvinnes av dette. Plast- og gummi-industrien er basert på dette, nylon, rense- og 

rengjørings-midler. Eksemplene er enorme. Se bare alt som har blitt lagd i plast. Omtrent alt vi har i husbruk 

kan lages i plast. Bil-/kjøretøy-dekk. Gummihjul i alle tekniske anordninger. Varme/smelte-bestandig gummi. 
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Sukkere Karbohydrater. 

 
Kort innlegg karbohydrater, sukkere, som gjenkjennelsesstikkord til forskere som alt er spesialister på dette, og 

kort som oppfattelsesgrad av lesere uten slik kunnskap. Her anbefales kun organisk kjei, biologi, stoffskifte i celler, og 

biologi som bios1 og 2, andre celle-biologi-bøker og ernæring som studie/egenstudie. Årsak å nevne er kun for at 

karbohydrater/sukre, Proteiner og fett-stoffer bygger hovedstrukturen til kropp. Dette fører over til vekst, virkning 

kommunikasjon, blant annet i nervesystem, hjernen, i bevissthets-relasjon. 

De består av grunnstoffene Karbon=C, Hydrogen=H, og Oksygen=O. Det er Karbon som fester H2O-

forbindelser til seg i en formasjon kjemisk lik Cn(H2O)x. N og x er antall slike i forbindelsen. Eksempel er 

Fruktose: Druesukker: C6H12O6. Vanlig hvitt bord-sukker C12H22O11.  

Pyrodruesyre C3H4O3 er en karboksylsyre viss negative ion er pyruvat. Pyruvat er første trinn i 

stoffskiftets aerobe glykolyse. Videre forvandling av pyruvat kan skje på flere forskjellige måter.  

Pyrodruesyre er et ende-ledd i glykolyse-prosessen, der sukker blir brutt ned. Pyrodrue-sukker eller 

pyrodruesyre kan lett omdannes flere veier til pyruvat som fungerer som et ledd i i proteiner. Oftest fraktes 

dette inn i mitokondrienes stoffskifte-spaltning i sitronsyre-prosessen til en rekke grunnleggende typer sukre, 

slik som eplesyre, sitronsyre, malat, flere, som slik avgir CO2 til videre karbon-di-oksyd-nedbrytning til CO2, 

og som fraktes ut til blodet. ATP og Vann er biprodukter. ATP er kropps-cellenes indre energi-giver. 

I cytoplasma, en tregere prosess, så blir sukkeret nedbrutt til 2 pyrodrue-sukker som danner melkesyre. 

Sukker-nedbrytning, glykolysen, omdanner 3% til et fett-produkt for å lagres i fettceller som energireserve. 

Prosessen kan senere ta dette inn i ketose-funksjonen, mulig med malat som et ledd. Laktose er melkesukker, 

samme formel som sukkrose men annen struktur. Er litt usikker på gjengivelsen her. 

Biokjemiske nødvendige prosesser, ofte sammen med proteiner og molekyler ellers. Eksempel er 

deoksy-ribose-(C5H10O4)-nukleinsyre=DNA, og ribose-(C5H10O5)-nukleinsyre=RNA. Formlene gjelder 

sukkeret. Vi legger merke til at disse nukleinsyrenes sukker er mindre enn fruktsukker C6H12O6, men større 

enn pyrodrue-sukker C3H4O3. Dersom vi reduserer fruktsukker med CH2O har vi ribose. Dersom vi til 

pyrodruesukker legger til C2H6O har vi deoksyribose-sukker. Ribosesukkeret endres til deoksyribose ved å 

spalte vekk kun ett oksygens-atom O.  

For å få ribose vil reduksjon av CH2O fra fruktose være enklest, ett Karbon C + 1 vann-molekyl H2O. 

Mister det 2 oksygen er fruktsukkeret redusert til deoksy-ribose. Altså 2 karbon, 1 vann-molekyl, C2H2O. 

CH2+OH. Finnes mye av ved mange reaksjoner. Veiene er mange. Når Pyrodruesyre er et karboksyl, betyr 

dette at vi har COOH + HC2 + H2O eller C2H3O-COOH, som sammen med en pyrodruesyre til, kan danne 

melkesyre. Gjennom de riktige kvante-beregnede kjemiske muligheter vil dette kunne skje flere veier. Poenget 

er at det både er mulig og skjer. Viktig: COOH-varianten, karboksyl er base i alle de 20 grunnleggende 

proteinene som dyr og mennesker har.  

Nuklein-syrene som er i DNA-stige-trinn koblet til fosfat PO3, og et deoksyribose-sukker gir de 4 

nuklein-syrene, gen-bygge-klossene adenin, cytosin, guanin og tymin. ATP, CTP, GTP, OG TTP. 

Forkortet kalles disse kun A-C-G-T. Pluss Uracil U i RNA. Alt er likt i RNA. Men TTP er byttet med 

Uracil, UTP. Denne mangler kobling for å bli en dobbelt-spiraltrapp, da den andre siden til feste av stigetrinn 

mangler, men de fungerer som komplementær-spenning til slike trappetrinn. RNA, som bygger med ATP, 

GTP, CTP og UTP kan som ribozym-strukturer bygge opp ett tilsvarende komplementært DNA, og altså slik 

danne ett arvestoff, kromosom, som gir beskjed om å syntetisere kopier eller ledd som passer til samme 

ribozymets miljø. I teorien vil det da faktisk kunne gjøre en enkel celle til en mulig levende variant.  

DNA og RNA som styrings-funksjoner er kjent: ARV, Gener, Celledeling, Kromosom, Fysiske 

Egenskaper. Styringen av store deler av stoffskifte-behovene som inntak og av hva, utkast, start-stopp-

prosesser. Karbohydrater inngår i mange koblinger. Utmerker seg i biokjemiske prosedyrer. Også biokjemiske 

prosesser med proteinene så klart, og kan kobles til andre kjemiske prosesser. Karbohydrater er organisk 

nærings-energi. Sukker-typene og karbohydrater i naturen finnes alltid i 2 strukturformer: Stereo-isomere 

strukturer. Disse 2 sidene her om karbohydrater, likt som med fett- og sukker-sider, bør leses 2-3 ganger. 

Karbohydrater deles inn etter størrelse: Monosakkarider, Oligosakkarider, Polysakkarider: 

Monosakkarider har søtsmak og løselige i vann, cytoplasma: Som sukker danner de aldoser, eller ketoser. 

Molekylets Karbon-tall gir inndeling av disse i dioser, trioser, tetroser, og pentose, hexose osv. til nonoser. 

Viktigste naturlige mono-sakkarider: Aldopentosene arabinose, ribose, xylose!  
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Aldoheksosene; glukose er druesukker, galaktose og mannose! Ketoheksose: Fruktose! Aldose, 

ketose, like kjemisk struktur-forskjell. Pyranose- og furanose-struktur-former, store norske; google. 

Monosakkaridene ofte ringform: 5 C-atom + ett O-atom=pyranoser. De reaktive furanoser=4 C-atom + ett O. 

Glykosider: Monosakkaridenes derivater er glykosider: Hydroksylet i molekylet reagerer med 

hydroksyl i annet som alkohol, amin og avgir vann.  De sammensatte karbohydratene kan betraktes som å 

være bygd opp etter samme prinsipp: Kjemisk= alkohol, amin=glykosider. Monosakkarider kan i pyranose- 

og furanoseform inngå i glykoside-forbindelser, andre karbohydrat-strukturer. Glykosidbindinger er 

kovalente og kalt O-glykosidbinding for: sukker+alkohol, og N-glykosidbinding sukker+amin.. Adenosin 

= N-glykosidbinding. Di- og polysakkarider O-glykosidbinding.  

Når vi hører om derivater og spenningsforskjell, struktur-forskjell som gir andre bindinger, kovalent, 

ionebinding, forskjell slik, så betyr det at små endringer kan omdanne stoffer lett ved reaksjoner med noe 

annet. Skal vise til eksempler lengre frem. Om ikke så er det snakk om enkle endrinerg mellom baser og syrer 

som gir oss organiske nye varianter som en naturlig prosess. Maursyre og mange andre inntrer i slik 

sammenheng. Men ikke som sukkere. 

Oligosakkarider: er 2–10 monosakkarider i glykosidbindinger, kalt di- og tri-sakkarider, ev. Penta-

sakkarider. Viktige Di-sakkarider er sukker, laktose, maltose. 

Polysakkarider: bygd likt oligosakkaridene, men 10-1000 monosakkarider. Ved hydrolyse endres 

oligo- og poly-sakkarider til ebkle sukkerarter, katalysert av enzymer, syrer, som spalter bindingene: Se 

Glykolyse: Her er det nær 12 enzymer i prosessen, der 3 prosent lagres til fett og endeledet er pyruvat til 

sitronsyre-prosessen i mitokondriene som gir ATP til cellene, og ordner CO2-nedbrytning til utånding.  

Kobling til næringskilder med monosakkarider er Hvetekli L-arabinose, RNA/ribo-nukleinsyre D-

ribose i alle livs-celler, D-xylose i mais, strå, belgfrukter, D-rubilose som er omdannelses-produkt i 

fotosyntesen, 2-deoksy-D-ribose i alle livs-celler som DNA, D-galaktose i laktose, agar, glyko-lipider i 

hjernen, D-glukose i frukt, sukrose, cellulose, stivelse, glykogen, D-fruktose i frukt, honning og sukrose. 

Kobling til næringskilder med di-sakkarider og oligo-sakkarider er Isomaltose, glukose, som hydrolyse 

av glykogenm amylopektin, Raffinose glukose, fruktose, galaktose som i sukkerrør og sukker-bete frø. 

Tilhørende natur og kroppsfunksjoner, lagring, bruksområde: Cellulose som er glukose strukturell i 

planteriket, Amylose, glukose som lagringsnæring i planteriket, Kitin, N-acetyl-glukos-amin strukturell i 

hudskjelet hos leddyr, Glykogen, glukose, lagringsnæring i lever- og muskelceller hos alle dyr, Amylopektin, 

glukose som lagringsnæring i stivelse, mais, poteter, ris. Gammaglobulin som N-acetylheksosamin og D-

mannose, D-laktose som antistoffer i blod. 

Karbohydrater bør utgjøre runt 50% av energi-inntaket. Sunne kilder til Gode karbohydrater er grove 

korn, grønnsaker, frukt og bær er bra. De komplekse karbohydrater medfører mer vitaminer, mineraler, fiber. 

Demerara-sukker/brunt sukker, er sundt. Hjernen trenger glukose. 

Karbohydrater viktig i et sunt kosthold. I organer, som hjernen, sentralnervesystemet, nyrene er 

karbohydrater eneste energikilde. Karbohydratrik mat, brytes ned til enkle karbohydrater, som glukose, 

fruktose, galaktose i fordøyelsessystemet. Bukspyttkjertelen insulin-hormon frakter glukosen i blodet inn som 

energi i celler, vev, organer. Overskudd lagres i lever-, muskel-, fett-celler i som glykogen og fett til reserve-

energi. Forskjellige hindre for insulin, kan gi diabetes. Manglende frakt til cellene. 

Mat som er rik på karbohydrater, bra for kroppen, er grove kornprodukter, grønnsaker, belgfrukter, 

hele frukt og bær. De usunne karbo-hydratene, er sukkret drikke, godterier, juice, bakevarer, kaker, muffins, 

mye fra bolle-hyllene, hvitt brød, hvit pasta, hvit ris, typer lik dette. Enkle karbohydrater kalles usunne 

karbohydratene, komplekse karbohydrater er bedre næring. Komplekse karbohydrater er ikke bearbeidet, og 

de inneholder fiber som naturlig forekommer i matvaren. Enkle karbohydrater, bearbeidede karbohydrater, 

mangler naturlig fiber, vitamin/mineraler vi har i hele korn. Kan være kloret også. 

Enkle og komplekse karbohydrater omdannes begge til glukose, men de komplekse karbohydrater gir 

også vitaminer, fibre, mineraler. Enkle karbohydrater er næringsfattige kalorier som kun gir energi. 

Karbohydrater: sukker og stivelse, energi til mennesker/dyr. Cellulose gir plante-strukturer. Enkle 

karbohydrater: frukt og melke-produkter, lett å fordøye til energi for stor aktivitet. Befinner seg i raffinert 

sukker, pasta og loff. Komplekse karbohydrater tregere fordøylig, er i grønnsaker (cellulose), grovt brød, 

brun ris, mettende, mer langvarig energi enn enkle karbohydrater. 
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Proteiner, Aminosyrer, Nukleinsyrer 

Inkl.: Peptider, Robosomer, Ribozymer, Hormoner, DNA, RNA, Enzymer 

 

Proteiner er de viktigste bestand-delene i liv, og uten dem er det ikke noe liv. Det finnes knapt proteiner 

som kan dannes naturlig som en eller annen organisme ikke klarer å fordøye og nytte. Bare et fåtall slike er 

skadelige for de fleste. Proteiner kan altså dannes som normalt produkt fra mineralriket, ikke minst som alt 

livs-stoff når lava og saltvann møtes. Men å sette seg sammen til funksjonelle celler har vi ikke observert, men 

kun mistanke om, slik som noen mindre identifiserbare eller enkle som opptrer ellers, men en del i slike supper 

som dette. Og videre at det dukker opp skarer med svovelbakterier nede i dyphavs-lava-skorsteiner på hav-

bunnen, men ikke finnes rundt omkring?!  

Ikke det. Vi har lykkes å få frem en kunstig bakterie ved å etterligne andre i labratorier, og vi har kunne 

klone slike, vi har også en slik fremstilt ved 3-D-skrivere som det påstås, og forskerne har nok informasjon til 

å klare dette. Nå sies det at metan, ammoniakk og fosfat, karbon-di-oksyd og vanndamp, eller oksygenrike 

koblinger som kan syntetiseres til vann under ulike omstendigheter skal kunne danne proteiner, DNA, RNA, 

fettstofer, og lignende, sukre, ut fra det vi kaller ur-atmosfæren i slike lavadamper. Tester har vist dette inne i 

kolber med smeltet ikke-kontimert stein, mineralblanding og der lyn-gnister sendes gjennom kolben. Det 

dukket ikke opp noen Frankenstein, men det dukket opp DNA som reproduserte hundrevis av kopier av seg, 

og som er mistenkelig nok. 

Men lava med saltvann slår alle rekorder av mengdr mer enn det som er naturlig av organisk stoff i 

havet, og da er det mektig mye. Der også fett i hauger nok til at fett som avstøter vann lager cellekuler ved 

hjelp av egne overflate-spenninger som kleber fettmolekylene sammen. Fett-stoffet i slike fettceller er akkurat 

det samme vi selv har og de fleste organismer.  

Om vi går til karbohydrater og hydrokarboner, kan vi spørre oss om CH4 egentlig er som det beskrives, 

det minste som regnes som organisk stoff, molekyl. Det oppsår jo overalt i mineraler, og som gass rundt 

planeter, så er det ikke videre noe liv eller organ, organisme av den grunn, og kan ikke lage videre forbindelser 

enn andre slike karbo-hydrogen-forbindelser. Men sammen med fosfat og sukkere så kan det danne 

fosforlipider og fosfat-sukker-binding som er festestigetrinn for genene, adenin, cytosin, guanin, tymin, men 

også i RNA uracil i stedert for tymin. Disse må ha nitrogen-rester i seg slik amoniakkhar NH3. 

Om vi nå utelukker CH4 eller reduksjon av dette til CH3, CH2, og en rekke CH-koblinger, så får vi 

ingen organiske proteiner eller celler som fungerer som liv, eventuelle reproduktive. Nå gjelder det samme 

om mineralene ved forskjellige koblinger skiller ut bare enkle eller komplekse sukkertyper. Uten fosfatet, og 

uten en nitrogenforbindelse blir det ikke noe liv. Ved at amoniakk NH3 og methan CH4, samt fosfat, PO3 og 

sukkere er til stede kan nulkeinsyrer og aminosyrer, proteiner oppstå, akkurat slik det skjer der lava og saltvann 

møtes. Dette gir DNA, RNA, en mengde løse proteiner og koblinger av tilfeldige proteiner, fosfater, nitrater 

og sukkerstoffer som ribose og deosyribose, og danner altså RNA og DNA, fettcellene, altså Celler!  

Om DNA og RNA med nok andre proteiner og rebozymisk aktvitet foregår, så kan det tenkes at en 

variant slik danner en bakterie. Inne i cellen er jo dette vannet likt med mineraler i havet, og det har også 

planter og dyr i lignende fordeling. Det er så nær så nær at det skulle inntreffer en eller flere varianter, og 

derfor er altså livs-oppstandelse i naturprosessen med arvestoff og reproduksjon slett ikke umulig, og heller 

ikke utvikling av større slike med flere egenskaper utover dette. 

Proteiner er altså grunn-sten i liv, ved siden av CH/CH4, N, NH, NH2 fra NH3, og PO3, grunn til 

dannelse av sukker, fosfat, ammoniakk-derivatene og sukker-koblinger som ribose og deoksyribose, som igjen 

kan være derivater av større sukkere, eller koblinger mellom oksygenholdige karbonat-forbindelser. Vi har 

også funnet ut at HCN som fra en meteor som bestod av dette, blåsyre, hydrogencyanid, som vi dør straks av 

om vi spiser eller biter i det, at dette hadde dannet aminsyrer, nukleiner.  

Flere laboratorier hjalp NASA og finne ut av dette. Når HCN er alene er det superreaktvit og stokker 

om blandingen til NH, CN, HC, CH2 og CH3, NH2, massevis blandinger. Men er det litt is der, og litt fosfor, 

så vil vann og fosfat grunnet at oksygen finnes i blandingen kunne reagere så vann kan gi H2 og O2 eller H 

og OH, hydroksyd, som igjen kan reagere slik at HCN-et sammen med ribose/deoksyribose her kunne gi slik 

som ATP, adenin-tri-fosfat, som koblet til deoksyribose eller ribose, danne et gen-bygge-kompleks. 2-3 av de 

4 genstoff dannes her. 

Det er på grunn av liv, mat, vårt behov, oss selv, og dyr vi liker eller passer oss for, som er sinte eller 

blide, og hvordan slikt kan finnes, at vi studerer alt dette; fosteutvikling, fossiler, bakterier, befruktede egg-

celler og overalt i livsrikets grove inndelinger.  
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Nukleiner, aminosyrer, protein-typene. 
 

De enkleste proteintypene er slik som basene i DNA, RNA. Disse kalles nukleinsyrer, men kan kalles 

aminosyrer også, som i RNA, men samme oppskrift som proteiner. En forskjell er det at aminosyrer stort sett 

er navn på de nitrogenholdige DNA, RNA og proteiner. Arvestoffet DNA og RNA-hjelperne har litt annen og 

og kortere molekylstruktur enn proteinene. Proteiner har alltid en karbosylsyre hengt på seg, som en slags 

fettstoff-rest de fleste fettstoffer har koblet i den ene enden.  

 Nukleiner betyr kjerne, senter: Arvestoff, DNA som finnes i kjernen i celler eller som egne ringer i 

arche-bakterier, kalles normalt da for nukleinsyrer, men kan altså være frie uten kjerne-cellevegg. Der andre 

proteiner settes sammen, tas inn og slippes ut i Cytoplasmaen forøvrig, så til protein-stasjonene som kalles 

ribosomer, så bygges bestemte proteiner etter lignende oppskrift som nukleinsyre bestemmer, og gir nitrogen-

koblede karboksyl-syre-blandinger: Proteiner. Men dette settes sammen av allerede proteiner som er enda 

mindre som alt er ført inn i cellen. 

Det har i tidligere tider vært kritisert fra merkelig hold at det ikke skulle være forklaring til hvordan 

karboksylsyre oppstår, mens det er naturlig endeledd på de fleste fett-molekyler. Fett-stoffer dannes som sagt 

lett når lava og saltvann møtes, og eksperimenter har vist kjemisk flere varianter av slik karboksyl-dannelse, 

i fett. Dessuten kan de reagere med fosfor, fosfat, til fosfo-lipider, sunne, og kan opptre i celle-skall. 

Eksempler på navn og formel på nukleinsyrene, aminosyrer og proteiner.  

Først om de enkelte nitrogen-holdige nukleinsyrer/aminosyrer/proteiner som de alle er, og som kan 

forstås som proteiner til forskjell fra sukkere og fett-stoffer.  

 

Nuklein-syrene. 
  

Dette arbeidet med celler og cellekjerners betydning startet egentlig alt i 1860-åra med at en forsker så den 

mørke kjernen i cellen i mikroskopet. Videre forkning senere viste at det var nukleinsyre inne i denne, altså 

nitrogenholdig stoff. Uten nitrogenet få vi altså heller ikke DNA, RNA, og stort sett ikke de vitkige proteinene. Celle-
forskningen tiltok etter 1900. Man hadde grunnet krysninger kunne påvise at det var ett mønster stort sett mellom to 

tilstander for hvert gen eller to gener, som ga 4 løsninger for en bestemt egenskap slik som glatte og ruglete erter, der 

avkom kunne deles i 2 glatte, 2 varianter med en glatt og en ruglet, og en med 2 ruglete erter.  
Obs: Nitrogenet er ikke i sukker og fett. Livs-organismer benytter fosfat og nitrogen for gener og proteiner. 

Noe lignende var det med blå og brune øyne og hvilke som dominerte. Her fordelte det seg annerledes, der rundt 
3 av 4 ga en farge og 1 av 4 ga den andre fargen. Dette er bare en grov form for å kunne se dette for seg, og ikke eksakt 

med total forskning. Poenget er at man forstår at sedcelle og eggcelle vil danne slikt fra denne kjernen, men ikke hvorfor. 

Tross super-mikroskoper kan man ikke avgjøre så mye før elektron-mikroskopet blir funnet opp. Denne blir brukt til 
mye annet enn bare slik forskning, men mange oppgaver med celler, mikrober, mye annet blir analysert.  

Andre forskere hadde funnet ut at proteiner og enzymer, organiske stoffer som var skilt ut allikevel reagerte 
som at de var i en celle og fortsatte å kunne gjøre en mengde prosedyrer og fremstillinger av organisk virksomhet. Og 

bare det fikk forskerne til å vurdere at aktiviteter ikke bare kunne skje i celler. Etter at den genetiske kode var oppdaget 

kom øya Surtsey opp av havet. Her var det for mye organisk stoff i havsonen rundt. Og i mudder og sand.  
Andre hadde testet gassblandinger med lyngnist igjennom hvor DNA som til og med var reproduktivt dukket 

opp. For mange tvilere ble tanken om utviklingsforhold og naturlige begrunnelser for livstoffer og mulig organiske 
celler på nytt aktuelt. Altså beviselige begrunnelser for det Darwin hevdet, om dette var riktig. Krysningsforskningen 

hadde allerede bevist dette for mange forskere, også at det skjedde celleforvandlinger med visse inntak og påvirkning 

av miljø, gifter, eller annet klima. Det måtte være noe helt spesielt inne i disse celle-kjernene, også i egg og sed. 

Vi starter med de 4 DNA-genstoffene: AT-GC, og som i RNA har byttet ut tymin T med uracil U. 

 I et kromosom eller DNA-et i celler finner vi en DNA-tråd også kalt nuklein-syre-tråd. I årene 1951-

1953 arbeidet noen få forskere med å finne ut av hvordan dette kjernestoffet i celler som hadde arve-faktoren 

til levende individer var bygget opp. Det var kjent at man fant Adenin, Tymin, Guanin, Cytosin. Oppdagelse 

av at RNA har Uracil U i stedet for Tymin. 3 forskere fant ut at disse skrudde DNA-trådene var en 

dobbeltspiral-trapp, men ikke hvordan nukleinene som måtte være genkoden satt fast på disse. Helt til de 

tenkte at det var koblet mellom disse.  

De fant ut av slike koblinger, men stort sett at AT og GC var koblet sammen som stigetrinn mellom 

fosfor-sukker-bjelkene. Langt senere, 1959-61, fant de ut at 3 og 3 trappetrinn ble avlest for hvilke protein 

som skulle bygges, og som RNA-et avleste og tok med til ribosomet i cellen, som leste koden og satte sammen 

respektive proteiner.  
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Forskjellige transport-RNA kunne hente ut de forskjellige proteiner i cytoplasmaen som skulle 

benyttes. M-RNA er messenger, altså kode-signal-RNA, mens t-RNA er transport-RNA som henter de 

proteiner som skal bygge opp de 20 viktige grunnproteiner dyreliv stort sett må ha. 

Hva vi har funnet ut om disse viktige molekylene er det som det blir beskrevet noe om i de neste sidene, 

uten at det er helt nøyaktig vitenskapelig gjengitt. Det er kun ment som en slags rask reise vi husker som gir 

oss et skinnbilde av at: Her foregår det noe, og det som er nevnt er innblandet i det som foregår med molekyler 

og stoff i celler som alle organismer er bygd opp av, Planter, sopp, dyr, arche-bakterier, bakterier og virus. 

 

Arvestoffene, kromosomer, DNA, RNA, gener. 

Nukleinsyrer, aminosyrer, Proteiner og klasser. 
 

DNA og Kromosomer 

 

Spesifikke og mindre spesifikke orienteringer om DNA og RNA. 5 grunn-elementer:  

Proteiner: Eksempler på navn og formel på nukleinsyrene, aminosyrer og proteiner. Proteiner er en 

type molekyler som finnes i alt levende. Minst én million typer i menneskekroppen, enda mer i andre arter. 

 

Nukleinsyrene i DNA og RNA 
 

Nuklein 1: Adenin C5H5N, 8H-purin-6-amin, kjemisk formel C5H3N4·NH2, 6-aminopurin. Smelter 

ved +365 Celsius. Sammen med fosfat PO3 og deoksyribose-sukker, danner denne adenin-tri-fosfat-deoksy-

ribose-sukker som genetisk kode-kobling, altså halve koblingen mellom stige-sidene, der de kobles til TTP, 

Tymin-basert nuklein-syre. Som fritt fungerer ATP som energi-leverandørene i alle celler, og har selskap av 

adenin-di-fosfat og adenin-monofosfat. Altså ATP med PO3, ADP med PO2, AMP. AMP med bare PO.  

Som ATP endres navnet adenin til adenosin, der ATP/ADP/AMP adenosin-tri-fosfat/di-fosfat/mono-

fosfat. AMP gjør en kjempejobb som katalysator mange steder i kroppen, spesielt i behovsorganer og sanser, 

slik som i øyet sammen med GMP, formidler av energi-reaksjoner, og i hjernens hulrom som av og på-

funksjon for reaksjoner som har med sult og lymfe-væske-tilstander å gjøre, og prosesser som virker inn på 

lyst, angst, hormon-reaksjoner. Både ATP og ADP er energi-transportører ved et meget stort antall kjemiske 

prosesser i organismen.  

Dette er en prosess der ett PO3 reduseres til PO2, og som får tilbake O senere til PO3. Det forsyner 

altså viktige prosesser i cellen med Oksygen, som en innvendig celle-lunge, forbrennings-energi, der prosesser 

danner CO2 som sluttprodukt i Mitokondrienes 3 viktige systemer for omdannelse og nedbrytning: 

Karbon-nedbrytning(CO2), nitrogen-ammoniakk-nedbrytningen(Urin), og (sitron-syre-prosessen), 

protein-sukker-forvandling. Som produkt i samme funksjon så avgir mitokondriene nye ATP til cellens 

cytoplasma, samt vann. Mitokondrien har eget DNA. Cyan-purpur-bakterien absorbert i dyreceller. Den kalles 

cellens stoffskifte der oksygen inn er forbrenning til karbon, annet og gir CO2 ut igjen, avfall. 

ATP produseres i enorme mengder i mitokondriene, cellenes stoffskiftefabrikk som har eget DNA, 

som stammer fra cyanbakterien «purpur-bakterien», og der ATP er hovedprodukt ut igjen av stoffskifte-

prosessen til cellen, mens de andre er noen bygge-proteiner, men mye avfalls-produkter som CO2, ammoniakk 

og NH2 etc til Nyrene som sammen med vann ut er urin. 

Utenom å være en av de fire gen-bygge-stoffene i DNA ser vi at adenin er stor-operatør som ATP 

for alle livs-organismer, og den kalles livs-organismenes energi-leverandør. Batteriet i livs-organismer. 

Men den kan jo ikke fungere alene uten det som den skal reagere med. 

 

 Nr 2 av gen-bygge-stoffene forklart her, er Cytosin C4H5N3O. Pyrimidin-base, C4H3N2O, 2-oksy-6-

aminopyrimidin. Trinn i Cytidintrifosfat CTP. Cytosin i kobling endrer navn her til Cytidin. Slike endringer 

kommer også en del av at fritt cytosin og adenin, når gen-biten ikke er i kobling har en spenning som endres 

ved kobling der den er mer stabil og bundet til minst et annet molekyl, her til fosfat, beholder samme navn 

koblet til sukkeret i DNA-tråden. Cytosin-nitrogenbasen: Den ene av 4 nukleotider som bygger DNA og RNA. 
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Cytosin, tymin og uracil, er pyrimidin-base, litt annen spenningskobling med én ring av karbon og 

nitrogen. I DNA og RNA bindes disse og cytosin med 3 hydrogenbindinger til det motsatte stigetrinnets 

nekleotid slik som i Guanin som kun bindes av to hydrogenbindinger til den motsatte siden: Komplementær-

siden i dobbeltspiralens trinn. Vindeltrappen DNA kan løsnes midt i trinnet mellom der hver side kobles 

sammen slik at nukleotidene viser sin sanne spenningsstyrke.  

Cytosin binder seg alltid til Guanin i ett trinn, slik guanin alltid kobler seg til cytosin. Trappetrinn i 

DNA er altså enten AT eller GC. Men kan stilles omvendt også, TA og CG. Det er alltid 3 og 3 trinn sammen 

for at det skal være et helt gen, eller ekte gen-ledd i et større gen-kompleks. Men gir mange muligheter: TA-

GC-AT, TA-AT-TA, CG-TA-GC, GC-CG-GC, bare som eksempler på variasjoner.  

Kombinasjonene gir 64 koblings-koder av de 4 basene, fordelt over 3 sammen. De bygger kun 20 

proteiner slik at flere lager samme protein, men ett av disse, det som koder for metionin, betyr start bygging 

av proteinet i ribosomet. 3 av 64 betyr stopp/klipp av/ferdig syntese av protein. Altså flytt proteinet ut av 

ribosomet ut i cytoplasma til bruk. De 60 gjenværende gir ulik mengde for syntese av de 19 andre proteinene. 

Cytosin vil koblet med ribose-sukker i RNA gi cytidin. Cytosin og deoksyribose danner deoxycytidin 

i DNA. Deoksyribose-cytosin-tri-fosfat, Cytidintrifosfat (CTP), er den det ene av de 4 nukleinsyrene som er 

base i DNA-ets kode-binding, og er alltid koblet med Guanin her. CTP koblet til fosfokolin til 

cytidinfosfatkolin som via enzymet fosfokolin-cytidin-tri-fosfat-syntase som gir fosfatidylkolin som det 

hyppigste av alle fosfolipider i levende eukaryoters cellemembraner. 

CTP, CDP CMP cCMP CTP gjør sin jobb i både DNA og i RNA. Som kode-brikke og byggetrinn. Og 

med i proteinsyntesen ved ribosomene. Slik jeg forstår det er både CTP o CDP, di-fosfatet involveret i 

fosfolipid-dannelses-prosessen, men det kan være feil. At også CMP og syklisk slik cCMP er involvert i bud-

bringer, og kommunikasjon ellers i cellen er sikkert, men det er lite data for helt bestemte prosesser. AMP og 

GMP, samt cAMP og cGMP har tydelig flest oppgaver. UMP og cUMP er det også lite data om.  

Men UMP, cUMP har i alle falle oversettelsen mellom Tymin i DNA og dens styringsfunksjon i cellen 

der Uracilet har tatt over denne oppgaven ved informasjon, transport og kode for proteinbygningen, og da kan 

det ikke være så lite vi kan verdsette denne som. Den er en hovedfaktor for at de 20 proteinene skall bygges, 

men tydelig også mer komplekse proteiner og peptider. 

 

Den 3 nuklein-gen-base som tas opp = Guanin, C5H5N5O, 2-amino-1H-purin-6(9H)-one, kjemisk 

formel C5H3N4O·NH2 2-amino-6-hydroksypurin. Smeltepunkt 360 °C under spalting. Guanin opptrer i planter 

og dyreorganer utenom i cellekjerner og i RNA, krystalliseres og gir fiskeskjell, mange andre ytre skinn hos 

dyr, glinsende fargespill. Gir salt-dannelse med både syre og base. I DNA og RNA som Deoxyribose-

Guanosin-trifosfat deoksyribose-GTP er den guanosin, og ellers del i guanylsyre.  

Guanin binder seg komplementært, til andre del av DNA-stige-siden, med Cytosin-basen. G-C-binding 

gjennom 3 hydrgogen-tråder, (Egentlig spenningsledd). Guanin er purin-base. Likedan danner den guanosin i 

RNA bundet til ribosesukkeret ribose-guanosin. Den blir deoxyribose-guanosin i DNA. Kan fremstilles i 

hydrolyse av nukleinsyrer. Guanin med Cytosin danner altså det ene av gen-trinnet i DNA; (GC og AT). 

Guanin har best lys-ømfintlighet for lys av nukleotidene, videre er monotrifosfatkoblingen med 

denne, GMP som cGMP virksom sammen med cAMP som reaksjons-faktor for signaler i øyet og videre 

overføring av slike signaler til øye-nerver. Guanin fra guano, fugleekskrementer, som er i jordsmonn der 

guano-fugler og mange fiske-levende fugler lever. Også fra sukkerbeter, gjær, fiskeskjell. 

GDP Guanosin-di-fosfatet er normalt passivt. Gjennom enzymet som aktiviserer dette, samt kinaser 

som B og mTOR blir den aktiv som vekst-faktor og for celledelings-prosessen. cGMP er en intracellulær 

budbringer dannet fra GTP (guanosintrifosfat) aktivert av enzymet guanylsyklase. cGMP har lignende 

trekk som cAMP. cGMP, begge rollen i signaloverføring av lysstimuli til elektriske signaler i sansecellene 

i øyet. cGMP er også signalgiver i Metabolismen! G-proteiner (GTP-proteiner) er en proteinfamilie som 

kan binde GTP eller GDP som virker som molekylære brytere ved å motta signaler fra reseptorer på 

utsiden av membranen, og som kan skru av eller på reaksjoner i signalveier som styrer metabolismen.  

Heterotrimere G-proteiner består av tre subenheter alfa (α), beta (β), gamma (γ), og ved binding av 

GTP skjer det konformasjons-endringer i proteinet. G-alfa-GTP kan aktivere GMP-syklase, eller fosfolipase 

C. Hos dyr og sopp kan også AMP syklase bli aktivert på innsiden av cellemembranen hvor det dannes syklisk 

AMP=cAMP.  

https://sml.snl.no/cAMP
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Små G-proteiner har bare en subenhet som ligner på alfa-subenheten til trimere G-proteiner som finnes 

i cytosol i cellene hos alle eukaryoter, og har bindingssete for GDP og GTP. Binding av GDP gir inaktivt G-

protein, mens binding av GTP til effektordomene gir et aktivt G-protein.  Små G-proteiner hører med til 

Ras, superfamilien av G-proteiner. 

Forkortet tale; Heterotrimere G-proteiner hos dyr; der deltar heterotrimere G-proteiner i 

overføring av signaler  fra hormoner, neuro-transmitter, lipider, kemokiner, samt signaler fra smak, lukt, lyd- 

og lysbølger i cellene til enzymer, ion-kanaler og andre signalmolekyler.  

Heterotrimere G-proteiner=overførings-brytere mellom reseptorene og forsterkere som øker signal-

styrker i proteinkoblede membra-reseptorer som mottar signaler, og hjelpes videre av heterotrimere G-

proteiner, som forsterkes videre av syklisk AMP, cAMP. Andre signalforsterkere enn GTP = fosfo-lipase C, 

inositol-tri-fosfat og di-acyl-glycerol. Dyr/sopp: G-proteinkoblete reseptorer med 7 membranløkker til 

reseptor-delen på membranens utside. I hvilespenning er GDP koblet til alfa-sub-enheten: Inaktiveres, bryter 

av. Ligand på cytoplasmasiden av membran som bindes til reseptor gir en spennings-form-endring, så GTP 

kan erstatte GDP.  

Heterotrimere G-proteiner hos planter: Planter bruker heterotrimere G-proteiner i signalveier, ulikt 

som dyr: De mangler G-proteinkoblete reseptorer. G-proteinene aktiveres ved bytting i binding mellom GDP 

og GTP til alfa-subenheten. Fortsatt GTP-formen som er aktiv. Inaktivert ved hydrolyse av GTP. 

Heterotrimere G-proteiner hos planter har oftes både alfa- og beta-subenhet, og 3-5 gamma-sub-enheter. 

Her beskrives nukleotiden=Tymin, kjemisk formel C5H6N2O2,, Kokepunkt: 403,8 °C, kjemisk 

utrykk, 5-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione;1H-pyrimidine-2,4-dione. Tymin er én av de 4 nitrogenbasene 

som inngår i nukleotidene som bygger opp DNA: Adenin A, Cytosin C, Guanin G og Tymin T. Tymin erstattes 

av Uracil i RNA   uracil (U).  Tymin er pyrimidin-base som benytter to hydrogenbindinger til Adeninet det 

parrer seg med på trinnet i DNA-stigen. Cytosin, uracil, guanin har 3 slike hydrognebindinger, mens 

pyrimidin-base som består av én ring av karbon-nitrogen-atomer har kun 2 bindinger.  

I DNA bindes tymin og komplementærbasen adenin på motsatt tråd i dobbeltspiralen. Tymin er en en 

byggekloss til nukleosider, nukleotider og nukleinssyrer. Thymidin dannes av Tymin og deoxyribose, og som 

fosforilisert danner Deoxy-thymidin trifosfat dTTP, Deoxy-thymidin di-fosfat dTDP, Deoxy-thymidin 

monofosfat dDMP. Tymin har aromatisk effekt, lukt, smak. 

Fosfatet I DNA danner bak-ryggen til DNA-dobbeltspiralen, mens hydrogenbindingene til basene 

danner rundt senteret av spiralstigen, der de stabiliserer forbindelsene mellom aktørene i trappetrinnet. 

Da tymin kan lede til kreft, så er tymin også mål-objekt for kreft-celle-destruksjon. Med fluor-uracil 

stopper man replikasjonen. Ultrafiolett stråling kan lett splitte ut DNA-et ved Tyminet der replikasjonen 

feiler, men replikasjons-reparasjons-enzymer kan innordne slikt igjen flere veier. Photolyase re-activation. 

RNA-nukleotidene 
RNA-forbindelsene erstatter deoksyribose med ribose-sukker, og ellers at Tymin i DNA blir erstatte 

av Uracil i RNA-et. RNA-et har normalt kun en enkeltråd med nukleotider på. Ingen dobbelspiral. Allikevel 

kan dette virke som komplementæravlesning av DNA-et, også tyminet med Uracilet som en av leserne. I 

ribozymer kan uracilet bygge opp Tymin som en DNA-del i en dobbeltspiral-DNA.  

Uracil. C4H4N2O2, (2,4-dihydroksypyrimidin), Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione , er en av de 

fire nitrogenbasene som bygger opp nukleinsyren RNA. De tre andre basene i RNA er adenin(A), cytosin (C) 

og guanin (G).I DNA er uracil erstattet av tymin (T). Uracil inngår også i viktige koenzymer. RNA-koding 

med G-C-U-A. 3 og 3 representerer ett gen-proteinbygg; AGU-UUA-GGC-osv. På ribose-PO3-tråd. 

Uracil hører, i likehet med tymin og cytosin, til gruppen pyrimidiner. Pyrimidiner er heterosykliske 

forbindelser der to av karbonatomene er erstattet av nitrogenatomer[2]. I RNA bindes uracil via 

to hydrogenbindinger til komplementærbasen adenin på motsatt tråd i dobbeltspiralen. Uracil er 

en nitrogenbase som inngår i nukleinsyren RNA. Uracil er en pyrimidin og danner basepar med adenin via 

to hydrogenbindinger. Under transkripsjon av DNA, vil det dannes en RNA-tråd med DNA som templat. 

DNA-et kopieres base for base, men basen tymin (T) i DNA byttes ut med uracil (U) i RNA-kopien. 

Pyrimidiner er naturlige blant annet fra HCN og aminosyregasser i rommet som samles i meteorer, og 

som kan danne stoffer som tymin, cytosin og uracil. Røde kjempestjerners ytre soner er så kalde at slike kan 

dannes i gasstøvet rundt disse. Man mener de ikke opptrer i denne formen ute i kaldt rom når de kan være 

oksidert av hydrogen-per-oksyd. Men det kan jo ikke inntreffe i alle tilfeller. Om de er innelukket bak andre 

ytre forbindelser så vil man neppe få et slikt lys-spekter, radiospekter.  

 En spesiell variant er Uracil-Thymin C9H10N4O4. 

https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/plfys/plantehormoner/signal.html
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=tymin+kokepunkt&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SIsvyNDSzU620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrJLyM3My89IVCvIz80oWsfKXVOZm5ilk52enFpTmZZcAABnRmldNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxnuagwdPvAhUDHHcKHWIoBWUQ6BMoADAdegQIGhAC
https://no.wikipedia.org/wiki/Uracil
https://no.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://no.wikipedia.org/wiki/Base
https://no.wikipedia.org/wiki/RNA
https://no.wikipedia.org/wiki/Adenin
https://no.wikipedia.org/wiki/Cytosin
https://no.wikipedia.org/wiki/Guanin
https://no.wikipedia.org/wiki/DNA
https://no.wikipedia.org/wiki/Tymin
https://no.wikipedia.org/wiki/Karbon
https://no.wikipedia.org/wiki/Atom
https://no.wikipedia.org/wiki/Uracil#cite_note-2
https://no.wikipedia.org/wiki/Hydrogenbinding
https://sml.snl.no/nitrogenbase
https://sml.snl.no/nukleinsyrer
http://sml.snl.no/.sml_artikkel/RNA
https://sml.snl.no/pyrimidiner
https://snl.no/adenin
https://snl.no/hydrogenbinding
https://sml.snl.no/transkripsjon
https://snl.no/DNA
https://sml.snl.no/RNA
https://sml.snl.no/templat
https://sml.snl.no/thymin
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Den genetiske koden 
 

 Det finnes 4 nuleinsyrer som opptrer i DNA T-A-G-C som kobles til hverandre i hvert trappe-trinn i 

DNA-spiralen, der sukker og fosfor utgjør stigeveggen, og aminosyrene utgjør trappetrinnet, og disse koble i 

hvert trinn slik at kun A-T som kan vendes som AT eller TA som retning i trinnet, eller G-C som kan vendes 

som GC eller CG i trinnet. Det blir 4 kombinasjoner. Når disse trinnene skal settes etter hverandre virker de 

nærmest som totalls-systemet slik som 0-1 kombinasjoner, 00-01-10-11.  

Da det er 4 stykker, men kun 3 som avleses av gangen, og som er det mRNA har plass til å lese av 

gangen, så får vi kombinasjoner som AAA AAC AAG AAT. Da DNA-ets tymin ikke fungerer i RNA, er dette 

byttet med et nuklin/aminosyre kalt Uracil: Den genetiske koden bringes altså kun rundt omkring og til 

ribosomer med variablene A-C-G-U: Altså i stedet for AAT eller ATG, så får vi AAU og AUG, denne siste 

som start-protein-bygg-koden med methionin som start-aminosyre. Derfor har alle lustene dette som 

molekylkoden. Med 4 variable over 3 plasser kan gir dette 64-varianter.  

Men det er bare 20 aminosyrer, slik at flere av kombinasjoner kan gi samme aminosyre når koden leses 

ute i cellen hos fabrikken ribosomet. tRNA ute i cellesaften har alt koblet seg til aminosyrer, små-proteiner 

som kommer inn i cellen fra blodets næring, men andre deler av cellen har også spaltningsmuligheter til å dele 

opp større aminosyrer, proteiner slik at vi får små aminosyrer. tRNA har alt koblet seg til respektive slike og 

finnes nær fabrikken.  

Når mRNA kobler seg til ribozymet blir det en spenning som kun klarer å ta i mot spesielle tRNA-

aminosyre-koblinger slik at ribosomet med en kodet mRNA-bit tar i mot kun de aminosyrer som passer fra 

tRNA. Konsekvensen er at ribosomet må ta i mot den rekkefølgen som mRNA har bestemt som kun nå passer 

til en type aminosyre. Da det er 3 nukleinsyrer, for eksempel AUG, så vil kun tRNA med aminosyren 

methionin bli tatt i mot som betyr start neste proteinbygg for ribosomet. Så kan neste del mRNA avleses for å 

ta i mot en maken eller en av de 19 andre aminosyrene fr tRNA som neste byggekloss for Ribosomet.  

Ribosomet hos pattedyr, mennesker, er 21 proteiner som er koblet til 34 proteiner der mellomrommet 

er inntaket av aminosyrer som kobles sammen. Hvorfor det er så enkelt med små aminosyrer, nukleiner slik 

som i DNA og RNA er fordi de enkleste kjemiske koblinger slik som fungerer i naturen, og lettest kan gi 

kombinasjoner på et tidlig stadium i organiske koblinger. De er greie slik, vi har gitt dem navn. De tilhører 

bare naturens kjemiske spennings-rekkefølger og de vet ikke selv hva de heter eller hvor bra de er. 

Om det ikke er dannet noen celler med komplekse proteiner, aminosyrer, så vil celle-kuler med slike 

enkle matchende organiske små molekyler ha mest arbeidsrom inne i en celle-kule. De kan lettere danne en 

DNA-ring, eller RNA som reagerer på DNA-et for koblings-muligheter slik.  

Det skal fremdeles være til stede andre aktører som er med som katalysatorer for å koble visse proteiner 

eller strukturerte viktige deler av cellestoffer som gjør en jobb ved membraen, celleveggen, og andre deler av 

cellens aktører for spalting og sammensetting, eventuelt styring av hvor og hvordan næring behandles, og hva 

som skal til for å starte en duplikasjon, kloning, celledeling, og senere, at en kjønnet variant dannes. Men det 

at ett molekyl, et gen, kan bytte plass, eller øke DNA-ringen kan skje, og gjør samme jobben som kjønnede 

systemer har, nemlig og endre arveegenskapen til bakterien.  

Når vi vet at en cyan-slekt-bakterie som purpurbakterien har invadert de eukaryote celler, så betyr dette 

at en allerede stor kompleks celle har inntatt denne. Der inne trenger den da ikke sin ytre cellevegg, fordi den 

ytre er allerede i den nye modercellen. Slik sett kan mitokondrien, altså purpur-bakterien med stoffskiftet kun 

greie seg med to-lags cellevegg i stedet for 3 lag.  

Denne virker allerede som celle-kjernevegg rundt mitokondrien. Hvordan dette har vært noe lignende 

fra før av for modercellens kjerne-membra rundt hoved-DNA-et i cellen, er ikke godt å vite. Denne kan ha 

vært dannet før, eller blitt dannet etterpå som påvirkning av mitokondrien. Her må vi basere oss på den 

biologisk-genetiske forskningen, og biokjemikere som behandler fett-prosedyrer og protein-prosedyrer ellers. 

Så hør med dem om dette.  

Når vi så skal se videre på den genetiske koden så satte jeg opp denne litt annerledes enn i disse 

skjemaene de nå bruker. Jeg gjorde dette i en rekkefølge for hver enkelt kode først, rundt 1980-tallet. Eksempel 

er at jeg satte disse 64 under hverandre en for en 64 plasser nedover og begynte med AAA, hvor AUG kom 

høyt oppe som start-aminosyren. AAA er vel Lysin mener jeg. Jeg gjorde dette fordi jeg ville vite om den 

kjemiske funksjonen til nukleiner i RNA kunne fortelle meg hva som var forskjellen for hvilke molekyler som 

det er forskjell på for hver av disse 20 aminosyrene som har sin egen kjemiske formel i håp om at dette skulle 

avsløre noe. Slik så jeg allikevel at helt forskjellige kombinasjoner kunne gi samme aminosyre.  
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Jeg kunne så sette opp de 20 aminosyrene senere slik at om 3, eller i ett tilfelle der 6 forskjellige koder 

for den ene av disse 20, så kunne jeg skrive opp RNA-variasjonen likt som i de listene som er av forenklet 

type under, men ikke mer oversiktlige av den grunn, men bedre systematisk som funksjons-oversikt for bygge-

prosjekt som i ribosomer. Og også at mange sammenstilles her av samme aminosyrer, og slik sett en bedre 

oversikt. Jeg satte det altså opp slik: 

AAA=Lysin 

AAC=Asparagin 

AAG=Lysin 

AAU= Asparagin 

ACA=Treonin 

 Senere satte jeg opp dette i rad for de 20 aminosyrene: der alle som ga, ja slik som Lysin ble stående 

slik: Lysin = AAA, AAG. Så satte jeg opp alle som startet med A først der rekken ovenfra også var ACGU 

som de skulle sorteres nedover etter. Videre at ACGU ble satt undr hverandre her og jeg fikk en liste lik disse 

under, med den forskjellen at jeg ikke skrev opp ACGU nedover på høyresiden av tabellen. Tabellen under 

setter det opp som UCAG. Faktisk usikker på om det er noe bedre.  

På den annen side når man skal lese av DNA og så med tanke på RNA og ribosomet, hvilke aminosyrer, 

og hvilke proteiner som bygges av ribosomet, så kan det faktisk mulig være en fordel med deres tabell. Jeg 

satte det jo opp bare alfabetisk, greit nok. Nå gjengis 2 modeller som menig og akademikere finner greit; 

Gjengivelsen er ikke nødvendig, men jeg finner den nødvendig for min beskrivelse for hva jeg tar opp og for 

hva de som er inne-forstått med dette er vant til. De har utviklet hele faget fra cellebiologiens start. Mange 

private forskere har gitt gjennombrudd: Tabellene er gjengitt fra Internett-fagbiologi. 

Den genetiske koden er det språket cellen benytter for å lage ulike proteiner ved hjelp av 

informasjonen som ligger i genene. Et gen som koder for et protein blir først omskreve til budbringer 

RNA=mRNA. Deretter blir informasjonen i mRNA-molekylet oversatt til protein, og det er nettopp her den 

genetiske koden kommer inn i bildet. Aminosyre-rekkefølgen i proteinene blir nemlig bestemt av mRNA-

molekylet ved at tre og tre av mRNA-molekylets baser koder for en bestemt aminosyre. Slike base-tripletter 

kalles gjerne for kodon. 

 

 

 
Figuren viser et mRNA-molekyl med baserekkefølgen inndelt i triplett-kodon som kode for bestemte aminosyrer.  

Aminosyrene-rekkefølgen i proteinet bygges ut fra mRNA-molekylets kodon. 

 
 

Siden RNA er bygget opp av 4 baser, A,C,G,U, betyr dette at vi får 64 kodoner, 4x4x4. Cellene bruker bare 20 

typer aminosyrer til å bygge proteiner, og en aminosyre kan ha flere forskjellige kodoner som gir samme aminosyre. 4 

av de 64 variantene koder for start og stopp. AUG koder for metionin som betyr Start, og alle 20 proteiner begynner 

med dette. UAA, UAG, UCA betyr stopp proteinsyntese. Metionin virker som startspenninger. De 3 stopp-kodoner 

virker som elektrisk avspenning, stopp. 
DNA-et i Eukaryotene med kjerne-membran er store og bøyelige, og påvirkes av temperatur og ioner. Like mye 

da av overflatespenninger til molekyler, syrer og baser og krummer seg sammen eller retter seg ut etter slike omgivelser. 

Dette vil endre lesbarheten da visse kodoner kommer mer frem, andre skjules. Er det kaldt kan hele molekylet trekke 

seg sterkt sammen. Vi holder 37 C grader. Spenninger avgjør form og strukturegenskaper i DNA-et. Det er grunnen til 

kromosom-dannelsene, der histon-molekyler er behjelpelige med om-krølling. Gå til nettet for å lese om struktur-

organeller/enzymer som påvirker kromosomer. Les ellers om kjønns- og befruktnings-systemer, samt enkel celledeling 

ukjønnet. 
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Tabellen viser kodonene for de ulike aminosyrene. AUG betyr START proteinsyntesen, UAA, UAG 

og UCA betyr STOPP proteinsyntesen. 

Bakterier, planter, dyr og menneske - alle har den samme genetiske koden. Dette tyder på at alt liv 

har felles opphav (se evolusjon), og gjør at det er mulig å flytte et gen fra en organisme til en annen; 

se genteknologi. 
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Proteiner 
 

Proteiner kommer av gresk protos, den første/viktigste, og ble tidligere kalt eggehvitestoffer. Grunnen 

er at i vann eller i cytoplasma i cellen, så fungerer det ganske likt eggehviten i egg. For DNA-RNA-prosessen 

og som stoff og stofftransport er cytoplasmaen stoffskifte-produkt-leverandør, og gjør cytoplasmaen slik en 

lik jobb for mitokondrier og cellekjerner som det eggehvite som næring i egget gjør for plommen hvor fosteret 

eller hovedkilden skal befinne seg. 

Noen proteiner er byggesteiner i kroppen til mennesker, og andre i dyr. De er blant annet nødvendige 

for å danne skjellet, alle organene, bindevev, muskler, hud, hår, selvfølgelig nervesystemet og hjernen, vår, 

og det vi kaller blodårer blod, og lymfe-systemet vårt. Dette innebære behvosorganer som magesekk, tarmer, 

lunger, hjerte, endetarm og urinveis-system. Og selvsagt spisehullets: Tunge, svelg, tenner kjeve, munn/gapet 

vårt, for drikke og mat. Der sukker, fett og proteiner puttes inn, som så stoffbehnadles i kropp, og gir avfalls-

produkter. Proteiner til hele sansesystemet totalt fysisk. Øyne, ører, smak, lukt, hudfølelser og bevegelse- og 

balanse-sanser. Andre proteiner utfører spesielle oppgaver i og mellom cellene. 

For eksempel finnes det proteiner som gir signaler om at cellen skal vokse eller dele seg. 

Et annet eksempel på proteiner med en spesiell oppgave er antistoffer som beskytter mennesker og dyr 

ved å ødelegge virus og bakterier. 

Ett protein består av mindre bestanddeler som heter aminosyrer. Aminosyrene binder seg sammen til 

lange kjeder. Hvert protein har en unik rekkefølge av aminosyrer. Denne rekkefølgen bestemmer hvilke 

egenskaper proteinet har og hvordan det fungerer i kroppen. Det er om lag 20 forskjellige aminosyrer som 

danner de ulike proteinene. Proteiner varierer veldig i størrelse. De største har over 80 000 aminosyrer, mens 

de minste består av ganske få. Kjeder med mindre enn 50 aminosyrer kalles vanligvis ikke proteiner, men 

peptider.  
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Evolusjon der Differensialkraften er modell 
Før vi går inn på celle-funksjoner, noen forenklede fysiske basis-trinn 

 

 Om vi tar utgangspunkt i Differensialkraften så dannes former av kraft-forskjeller som utbalanseres i 

kraftrommet, altså utvekslinger, som gir virvler og kule-former. Inne i en utvekslings-strømning vil det altså 

dannes mindre utvekslingstrykk for å kompensere krumningsretninger, samtidig med absolutt balanse, 

likevekt i bevegelsesmengdene, hvilket betyr at mange mindre slike må danne grunnlaget mere spredt for å 

dekke hele det mer rettlinjede mønster lokalt, og dette gir grunn til at man får små likeverdige 

utvekslingsbalansesirkulasjoner i felt og i partikkeldannelsen.  

Det skapes altså trykk-utjevningsbølger for retningsstrømningene som små virvler, vertikale 

forplantninger, om vi vil sfærisk, men med en trykkretning i samme fart som strømningsretningens turbulens-

treghet. Dette er hva vi kan kalle lys, eller radiobølger, eller begynnende masse. Gravitasjons-likevekt som 

ekstra massetrykk som skal utbalanseres. Samtidig vil en økning av energien ikke kunne utveksles med 

gravitasjons-turbulensen i det uendelige. Ved ett viss trykk, press, så må felttrykket i den omliggende 

gravitasjonsturbulensen være med mer og mer fra alle kanter inntil at virvelspinn-mengden øker, og at trykket 

forfra fra gravitasjonsturbulensen også tvinges til å være med i utvekslingen balansert.  

Trykket må ut igjen, gjerne som en utvekslingssirkulasjon alle veier, men i hovedsak for å drive trykket 

fortsatt fremover så må en del utveksles bak partikkelen som da setter i gang et trykkoverskudd her som må 

kompenseres med gravitasjons-turbulens-trykk bakfra. Nå vil utvekslingen utover bak, delta i en utveklings 

fremover i den grad til det er balanse i hva som kommer inn forfra og hva som kompenseres bak.  

Feltlinjene vil komme inn delvis balansert fra alle kanter med den konsekvens at virvelen som 

forplantet seg fremover vertikalt nå vil få linjer inn og få en kule-form og dermed danne en hengende treghet 

i forhold til gravitasjonsutvekslingen som nå virker inn alle veier på partikkelen.  

Om dette trykket øker så vil også tregheten øke, og tids-forsinkelsen i forhold til retningsdriften, at 

bevegelsesenergien går over til potensiell kule-formasjons-retning, potensiell energi, som virker som en 

lengdeforkortelse av bevegelsesretningen, og massen har blitt tyngre, har mer masse. Feltlinjene i stadig større 

mengde inn slik, betyr også massemengdens gravitasjonskraft, tiltrekningskraft, og alle verdi-forskjeller her 

er proporsjonale med hverandre. Summen bevegelsesenergi og massegravitasjon er proporsjonale i det man 

kaller en konstant disponibel energimengde lokalt og i helhet som dette lokalt er utvekslingsbalanse for.   

Da helheten er uendelig sfærisk med for hver partikkel en egen polaritet for gravitasjonsretninger og 

elektromagnetiske funksjoner polært, så vil det virke som at partiklene ikke har noen bestemmelse, utenom 

den proporsjonale tiltrekningsgraden de har til hverandre. Men summen av alle retningers innvirkning er 

grunnen til den asymmetrien som partikler lokalt får som plassering i forhold til hverandre. Samtidig 

balanserer gravitasjonsrommet og partiklene med hverandre, slik at øker massen ett sted, så utvides feltet i 

samme grad som den samlede massformasjonssamling avtar tross økende tiltrekning, og det kan tillates så 

lenge det ikke forstyrrer utvekslings-energien til det som er av lignende kraft liggende rundt samme 

gravitasjonsrom vi observerer i kosmos.  

Vi har nå fått ett ekte gravitasjons-objekt, eksempel et elektron omdannet av ett overtrykks-lystrykk. 

Det tvinges inn i en ny balanseform som energi, masse. Da det kan dannes mot-virvler slik som et positron, 

samme massemengde, men nå som anti-elektron, antigravitasjons-partikkel, så betyr dette også at det 

gjennomsnittstrykket, høyeste balansetrykk som middelverdi for trykket i rommet rundt partiklene ikke kan 

danne større partikler som alene i rommet enn nettopp det som er trykksnittet for nøytralt gravitasjons-

turbulens-trykk. Om større balansetrykkpartikler finnes så er det kompensasjon for en spesiell balansetilstand 

lokalt da partikkelen ble dannet.  

Hva som kan skje videre med disse partiklene kan være ymse. Poenget er at når en partikkel når maks-

trykk-grensen vil dette oppføre seg som ett nøytron, likevektig felt-kraft-utveksling med gravitasjonsrom-

trykket, altså nådd taket for trykket der lys, radiobølger var langs gulvet inntil det fra gulvet danner den første 

sirkulasjonen i alle retninger som et elektron, en minste energiform for kule-gravitasjons-partikler med større 

treghet enn lysbølgetrykket.  

Vi kan da tenke oss en tilsvarende glipp fra taket som minste kuleformasjon i størrelse med et elektron 

som et nøytraltap i forhold til nøytronets taktrykk, og vil da ha et proton med motsatt innfall av 

feltlinjeutveksling enn det som elektronet har. At elektronet presses utover, eser ut, mens protonet presses 

innover. Stort sett grunnet balansetrykket. 
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Vi vet jo også at et nøytron i vakuum eller i rommet vil dele seg etter 12-15 minutter i et elektron og 

et proton som en balanse-kompensasjon i avstand likt ett hydrogen-atom, og danne denne gassen i rommet. 

For likevekt i gravitasjonsturbulensrommets voldsomme trykk, så vil antipartikler måtte gjøre det samme med 

sine tilsvarende proporsjonale størrelser, at vi får en antimaterie-partikkelfamilie i motsatt virkning og retning 

til de kjente partikler vi mener er normale i gravitasjon.  

I samme forbindelsen må vi anta at et nøytron alene vil måtte ta alt press alene, og det er nesten umulig 

at en slik partikkel skal klare å stå i mot alle balansereguleringer i kraftrommet rundt seg. Gravitasjons-

turbulens vil trenge seg inn og øke trykket. Av det som vi kan anse som et meson i nøytronet så fungerer dette 

nå mer som en sterkere virvle som egentlig kompenserer for nøytronet i alle retninger som balanseform, men 

at overtrykk da lett vil la dette samle seg som tilsvarende en elektrons størrelse.  

Ett lite trykk, eller energi, fra nøytrino, fra lys, fra overtrykk fra gravitasjonsromme selv, så vil 

spaltningen skje. I sentrum av begivenheten i feltet finner vi et indre rom i nøytronet med samme 

gravitasjonsturbulens som utenfor, og likevekten her i rom tilsier at vi her får utvekslingssenteret, som en 

kule-form. Altså balanseformen, eller Planckformen hos partikkelen. Ett overskudd i forhold til denne 

balansen vil altså danne spaltningen.  

Det er den indre og ytre balansetrykks-likevekten som bestemmer dette. Av denne mest grunnleggende 

partikkelmasse i verdensrommet, så kan vi si følgende om den mulige og sannsynlige løsningen som 

proporsjonale energi-omforminger. At lys kan gå over i elektroner, som igjen med øket rykk mot total-

balansetrykket i rommet kan danne nøytroner og protoner, likt som at elektroner og protoner kan danne et 

nøytron.  

Kort sagt: Gravitasjonsfeltrommet danner lystrykk, fotoner, som grunnet balansetrykk danner 

elektroner, og så med øket trykk protoner, nøytroner. Disse tre siste vil om de kommer sammen danne 96 

kjente og virkende atomer, grunnstoff-bestand-deler, og videre tyngre ansamlinger. Dette fører videre til nye 

komplekse kjemiske og fysikk-relaterte kvantebalanser, og den kjemiske funksjonen til partikler, atomer og 

molekylære forbindelser.  

Lys/fotoner, gravitasjons-trykk-partikler, danner elektroner, protoner og nøytroner, det som alle 

atomer, grunnstoffer er bygd opp av, de 96 kjente stoffer i naturen. Dette igjen bygger opp det som mennesker 

kaller Jord, Luft, Vann og Ild. Ild som symbiose av oksygen i reaksjon med noe annet, ogsom avgir energien 

som lyspartikler med lys/varme. Lyset slippes som balansetrykk, men ikke uten noe annet som årsak. De 

bestående partikkelfunksjoner eller dannelse av partikler i og av kraftrommets påtrengte balanse-trykk-

regulering.  

At gravitasjonskraftens oppførsel ligger i en dypere funksjonsstruktur som er årsak til dennes dannelse 

og dens egenskaper, da vi lett lar gravitasjonskraften gjøre et forsøk på å forklare seg selv. På den annen side: 

Om vi vil kan vi la gravitasjonskraften og dens vekselvirkende samtidskraft, elektromagnetismen og sterk 

kjernekraft, sett som et enhetsfelt som samme bevegelseskraft, hva Einstein fant ut, så kan vi fremdeles godt 

kalle dette for gravitasjonskraften, men den har vært en mytisk kraft med tiltrekning og etterhvert frastøtning. 

At hvorfor gjør den slikt? Og da har det ikke kommet mange logiske henvendelser om den saken. Men 

om vi går helt til bunns i denne kraften som eksempel, so, utgangspunkt for den fysiske tilværelsen vår kommer 

vi langt, og vi kan godt si at hemmeligheten liger i denne kraften. Men den oppgis ikke med den oppførselen 

den har i noen logisk begrunnelse. Annet som med et regnskap da, som kan stemme med kraft-motkraft 

fremstillingen som likeverdige. Men hvorfor skal det virke og være likeverdig, konstant, med mer.   

Forandringskraften, differensialkraften, og gravitasjonskraften er det samme funksjonelt sett. Og lik 

den konsekvens med motkraft som enhetsfeltet trenger som begrunnelse av en absolutt kraft ovenfra, i stedet 

med begrunnelse fra 0 kraft nedenfra, da vi like godt kan innse at dette gir de samme verdier for krumninger 

og lover vi kjenner. 

Dette er hva som er avslørt: lys/fotoner gir partikler som danner grunnstoffer som bygger opp Jord, 

Luft, Ild og Vann som den gamle betegnelsen på urstoff, grunn-elementer. De fysiske former og lover dukket 

opp som konsekvens av differensialkraftens logiske utvekslings-funksjon, og danner gravitasjons-felt-forhold 

slik vi kjenner disse, og videre som form og proporsjoner her, med etterfølgende teori for grunnstofflista og 

deres planck-funksjoner, balansen, med kvantetrinn, er også da red-gjort for en del i dette skriftet og i de andre 

bøkene jeg har skrevet som supplement til differensialkraften. Det er med denne vekten jeg henviser til en 

balansert begrunnelse for balansekraft og balanseenergier i den til-blivende prosess for jorden, og dens 

omveltende miljøbetingelser som grunnlag for de funksjoner som jord-stoffene har kjemisk-fysisk.  
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Dette er fysikk, som bindingsstyrker og reaksjons-funksjoner mellom hverandre, altså som dannelse 

av mineraler og temperaturer som deltar i avkjøling til mer faste former, og de overflate-mineraler som danner 

bergarter og organiske forbindelser, livsformer. 

Av den grunn kan jeg henvende meg til Evolusjonister og andre med en beskrivelse av hvordan jeg 

mener at en evolusjon tar form, at den samsvarer med de evolusjonære verdier stort sett kjent som genetiske 

endringer og klimatiske endringer, arv og miljø, og celle-prosesser. Cellen må gås gjennom for seg, gjerne 

med henvisninger til annet stoff slik. Men mitt poeng er at det skjer noe på ulike stadier som mulig kan 

begrunnes logisk. 
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Jordens dannelse og stoff-typene som finnes der. 
 

Vi har sikkert hørt om at store støvskyer i verdensrommet av grunnstoffer, partikler fra tidligere tiders 

dannelse av stoffskyer fra likedanne partikler, og at de ofte er dannet av gamle sprengte soler, super-novaer 

og opprinnelige enkle oppbygde hydrogen-soler fra universets barndom. I denne fremstillingen tar vi ikke med 

selve universets dannelse, kun at forskjellige enklere soler som sprenger da produserer tyngre atomkjerner, 

om vi vil kanskje kun frem til de 10 letteste grunn-stoffene.  

I neste generasjoners samling av støvskyer som fortetter seg og klumper seg til et voldsomt varmetrykk 

med dannelse av soler, og når disse er gamle, så vil eksplosjoner danne stoffer helt frem til grunstoff nr 26, 

altså jern. Novaer og tunge stjerner som har så tunge stoffer som sprenger eller kolliderer vil nå kunne danne 

de resterende grunnstoffene vi kjenner frem til nr 94-95 og 96, Uran, Neptunium og plutonium. Det betyr at 

lettere stoffer enn dette som sølv, gull, kobber, tinn, kobolt, zink, en mengde stoffer mellom de letteste og 

tyngste også dannes.  

Disse produseres ikke i helt lik mengde når slike sprengte soler og novaer kollapser, men heller ikke 

lik fordeling overalt i gass-skyer i rommet. Slik at noen solsystemer kan ha mer jern, mer radioaktive stoffer, 

mer av natrium og kalium, mer av svovel, enn andre. Alle har store mengder oksygen, hydrogen, karbon, 

fosfor, silisium, klor, deler av de resterende stoffene.  

Men det betyr at om de letteste stoffene i virvlende gasser i rommet samler seg som hydrogen og 

helium i senteret og at hydrogen og helium utgjør over 95 prosent av hele solsystemet, likedan at solen alene 

stort sett har 99 prosent hydrogen og helium, så vil ulike nivåer av gassskyer, stofftyper, gjøre at det er noe 

ulikt hvilke stoffer som det kan være mer av i den ene planet-banen enn den andre.  

Når dette samles til en planet så er det altså ofte mye like stoffer, men også mye av et av de andre 

stoffene, eller flere av de andre stoffene som ikke de andre planetene har mye av. Likedan vil da andre 

solsystemer og deres planeter ha en del ulik blanding enn våre planeter, selv om enkelte planeter kan være 

veldig like også i bygning. 

Før solsystemet har tent sin sol og planetene har dannet seg, så svever altså disse gasskyene og 

småklumpene som stadig tiltrekker seg hverandre på grunn av noe som ligner magnetisme, og som kalles 

gravitasjon, som besørger hovedmassene av samlingen. Når stoffene kommer nærmere hverandre så vil deres 

elektrostatiske forskjeller og kjemisk elektromagnetisme gjøre at de smeller sammen i molekyl-masser, altså 

klumping, og der flere klumper gjør det samme.  

Når disse er store og tunge nok virker de som støvsugere på gasser og partikler som befinner veldig 

langt unna. Man tror at det kan være mellom 1-10 millioner år hvor hovedmassen som trekker opp alt i banene 

til den blivende planet i banen. Senere er det innhemtning av stadig mer for hvert omløp, og at rommet mellom 

planeter slik stadig tømmes for mer stoff og gasser,  

Med jorden som eksempel så finner vi altså en glødende varm stein-planet, en ildplanet, en lava-planet. 

Men som etter hvert som solens energi balanserer seg til et normalt gul-sol-nivå, og har trukket seg litt mer 

sammen, får en mer stabil temperert varmesone rundt seg, og der jorden ligger akkurat så langt unna at den 

har en lav temperatur i rommet rundt seg. Vi kan jo se på månen der det kommer opp mot i alle fall 180 

kuldegrader på nattsiden, og lignende er det i rommet utenfor atmosfæren på jordens nattside.  

Jorden er da i en ganske sterk avkjølings-tidssone, og etter noen millioner år så dannes det stadig mere 

snerkete lava i over-flate-suppa. Det finnes meget trolig en mengde fastere flak, særdeles seig smelte, halvstiv 

grøt i store deler av de kjøligste områder, og mer spredt andre steder.  

Det er rundt disse tider at en NASA-forsker har gjort beregninger av at en annen til nå uidentifisert 

planet/måne med en viss styrke-effekt som kan ligne månens vekt ganger dens bevegelsesmengde og avstand 

fra jorden, finner at en kollisjon med jorden slik som omfatter jordens tyngde og spinn, samt månenes tyngde 

og spinn-bane kan forklares.  

Ett slikt objekts energi, enten på grunn av hastighet og spesielt dens vekt tyngde, gir jorden en snurr-

hastighet som senere gjennom år-millioner saktner seg mot den hastigheten den har i dag. Ved en vekt og 

masse-hastighet som skal tilsvare summen av månen og jorden, samt bevegelsesmengden månen og jorda har 

som avstands-endring, kunne henne simulere hendelsen på data, med informasjon med bindingskrefter 

ogjordens gravitasjon som sum vekt måne, jord og fremmed-legeme, sum måne-jord, og fart på jordrotasjon. 
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Ved rekonstruksjon av hendelsen grafisk ut fra fysiske formler gjengis en reaksjon som får en del av 

jordskorpen, samt en del av det underliggende lava-hav til å følge med ut som en seig masse som løsriver seg 

fra jorden, og vender samme side til jorden etterpå, og har en bane-rotasjons-retning som passer med jordens 

rotasjonsretning, og månens bane-hastighet tross at samme siden vender mot jorda.  

Simuleringen viste at gravitasjons-objektene roer seg ned til kuleformer igjen som er stabile. Månens 

vekt som da er nær det halve av jordens tetthet, og dermed som 8 ganger mindre i volum, gir den en overflate-

gravitasjon som er 1/6 av jordens, samtidig som at den ikke har varm nok kjerne og lava, og den begynner å 

størkne innover ganske fort. Månen har altså i det lengste av denne tiden vært mest fastere stein-planet uten 

slike lava-mengder som det er i jorden.  

En grunn til å tro på hennes simulering er at av et nesten uendelig antall tilfeldige hendelser, så er 

sjansen nesten lik 0 for at noe lignende skulle kunne inntreffe med forholdet månen og jorden. En annen 

forklaring er nesten umulig.  

Hennes test med masser og bevegelse slik, animert etter fysiske lover, ga ikke bare en kollisjon og 

effekt slik, men ga også jorden en slik rotasjon som kan passe med rotasjonen til jorden den gangen, og den 

grafiske modellen viste at det bulet ut en masse ut fra kollisjonen på jordens overflate i samme mengdeforhold 

som løsrev seg som tilsvarte månen og den bevegelse den ville ha i dag.  

Dette er også nesten utenkelig om det ikke stemmer. Ideen var altså egentlig nesten sinns-syk. Men av 

både ide, og av rekonstruksjon, samt tilfeldige ideer, muligheter, så er det den eneste virkelige logiske 

forklaringen som finnes og som stemmer med fysiske lover: At det viser at det går an, og oppfyller alle kriterier 

utover hva man skulle tro var mulig for en hendelse for måne og jord-posisjon som gir de antall funksjoner vi 

observerer i dag. Det er fristende å si at hun fant den eneste forklaringen som fungerer logisk, riktig, av et 

uendelig antall muligheter. 

Det er ikke mulig for et tilfeldig innkommende månelegeme å innta en slik plassering som både passer 

med jordens banehastighet, og samtidig at denne månen har akkurat samme rotasjon som gjør at samme side 

vender mot jorden hele tiden. Spør sannsynlighets-beregnere og fysikere som skal rekonstruere noe slik t om 

det er mulig, og 99 prosent av disse forskerne ville sagt at dette var tvert umulig. At hun har funnet riktig 

dekning for forklaringen til månens dannelse slik er dermed langt over 99 prosent sikkert. Fordi det er kun  en 

pico-del eller mindre mulighet for innfangelses-teoriene skal danne en slik mulighet. 

Mens jorden videre langsomt størkner på overflaten, så hoper større størknede flak sammen, og danner 

større blokker, knauser, berg, som flyter rundt, og som til slutt i den stadig seigere tørknings-prosessen danner 

kontinent-plater i mindre målstokk. På et eller annet tidspunkt her er det snakk om at større is-meteor, eller så 

en større mer massiv meteor-sverm av is-vann i rommet treffer jorda, da det er tvilsomt at jorda kunne ha 

produsert dette selv, selv om det er nok hydrogen og oksygen her. 

Jorden går inn i en fase hvor overflaten ikke holder seg rolig, med månen ganske nær seg. I de neste 

50-100 millioner år skal altså lava-strømmer reise seg som bølger lignende havets største bølger senere skulle 

gjøre. På ett eller annet tidspunkt er det mye snerk som tidligere enn andre områder klumper seg sammen til 

bergplater, kanskje smelter igjen, men at med stadige slike lava-snerk-tørkinger som det bli flere av, så dannes 

større bergplater, og bergklumper.  

Knauser og plater, synker, om-smeltes, alt er med å kjøle ned det øverste laget, inntil temperaturen i 

lavaskorpen er så lav at den ikke lar seg smelte igjen uten videre. Temperaturen er på vei langt under 1000 

grader C, og atmosfæren er nok enda kjøligere, og nærmer seg under 400 grader Celsius.  

Vi kan regne de første 400 millioner år som lite fast bergarts-overflate. Videre vil det være minst 400 

millioner år til der lava og mindre vulkaner vil være aktive strømninger som kullkaster mye av overflaten, 

synkende og stigende bergmasser, selv om det er store faste områder, og dverg-kontinenter som er i ferd med 

å vokse seg store.  

Varmen i atmosfæren når bergoverflaten er avkjølt vil allikevel være stor nok til at tidlig atmosfære 

kan fordunste eller erstattes av nye forekoster av gasser fra bergmasser. Havet som kommer til, vil også drives 

sterkt rundt av tidevannskrefter som er enorme, men tross alt avkjøle jordoverflaten mye. Åpnere atmosfære 

ut mot rommet kan gi flere kuldebølger over deler av denne tiden. 

Enden på dette er at mange slike plater, samleklumper, ikke rekker å smelte, før flere snerk-partier og 

andre klumper kitter seg fast, og enkelte partier klarer seg lenge, og mulig senere ikke har smeltet fullstendig 

igjen. Under denne perioden, ett eller annet sted mellom dannelse, 4400 mill. År siden, og rundt 3900 mill år 

siden, mener astrofysikere og atomfysikere med ekspertise på slike forhold, at en kilde som neppe kunne 

komme fra en slik lavajord, kunne danne selv, nemlig vann, men ut fra en kolossal vann-meteor eller komet.  
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Dette er en ide og eksperimentell test av lover for lava, jordstoffer, atmosfære og temperatur, rundt 

1000 grader i overflaten, kanskje litt under, at en slik vannmengde vill spaltes og danne forbindelser med alt 

annet om det var i lavaforekomstene. For å kunne ha mengde og tyngde nok til å bli liggende må det stort sett 

en gigantisk vann-meteor til for å gi de 12 kubikk-mil vann som havet, jorda, har, fordelt i ett snitt på 3 

kilometers dybde.  

Da vannisotop-fordeling er noe forskjellig i meteorer og kometer, så mener jeg at de har kommet frem 

til at det må ha vært en vann-meteor fra asteroide-beltet mellom Mars og Jupiter. Med riktig vann-type. 

Samtidig vil nå hav og normal tørking, samt at månens avstand senker tidevannsbølger litt mer, gi noe lavere 

lavabølger men langt høyere havbølger. Forskere mener at de i begynnelsen kan ha vært kilometer-høye, men 

i alle fall over hundre meter høye bølger.  

Alt tyder på at forholdene er slik i minst 100 millioner år til det meste av snerken er sammenhengende 

med store berg-platåer seilende rundt, og at havet har dekket ganske mye av en på den tiden en mye flatere 

jord. Da saltvann og lava danner så store mengder aminosyrer, fett og sukker, tyder dette på at havet må ha 

hatt enorme mengder av dette, altså mengder med organiske dannelser og med varmen en god del nedbrytning 

av disse også.  

Hvordan ser det da ut rundt 3,7-3000 millioner år siden hva kontinent og hav angår. Det er begynnende 

kontinental-plater, men de er mindre og seiler rundt med jordrotasjonen. Disse har også kollidert med 

hverandre til tider. Havet er roligere, men har nok fremdeles 50-meter høye tidevanns-bølger. Lava og havvann 

vaskes også opp på de mindre kontinent-platene. Etter hvert er de i ferd med å danne mønstre som med flere 

vekslinger kommer sammen og sklir fra hverandre, danner biter som brekker av og fester seg på nytt et annet 

sted på samme plate, eller seiler mot en annen plate som det kittes sammen med.  

Vi kan mulig si at dette er noe lunde uinteressant. Men det viser at koreolles-effekten, sentrifugal-

krefter, andre strømninger fra jordens lava-indre, med mer, samt månens kraftige tidevanns-styrke fremdeles 

gir sterk drift av jordskorpe-dannelser, og havs-drift. Atmosfæren er også trukket inn som aktør for amino-

syre-produksjon, ur-atmos-færen. Lyn, metan, ammoniakk, karbon-di-oksyd, noe hydroksider og oksyder fra 

gassene, kan ved lyn danne DNA som er reproduktivt, og RNA, fett, sukker og en del proteiner.  

Dette testes ut i 1960-årene i lignende gass-kolber med gnist-lyn igjennom. Men denne ur-atmosfæren 

ble ved et visst tidspunkt uttømt, blåste vekk, fordampet fra jordens overflate, og her husker jeg ikke grunn-

forklaringen til dette. Men forskerne er enig om at vi hadde en ur-atmosfære, at denne nesten forsvant, at en 

ny nitrogen-atmosfære med svakt stigende oksygenøkende tilførsel erstatte dette gjennom en lengre tids-

prosess som skyldtes blågrønnalgers oksygen-produksjon. 

Lavamassene som blir til våre bergarter når det størkner består altså av 96 mer naturlige grunnstoffer 

slik som universet har spredd rundt over alt ved at det dannes trippelparr av elektroner, protoner og nøytroner, 

der 1 av hver er 1 grunnstoff, og 8 av hver er et annet grunnstoff, her som hydrogen-tungtvann og Oksygen. 

Disse kan alle være med å kobles til de andre typene, og danner da rundt 2600 kjente mineraler, bergarter. 

Stort sett er det 300 mineraler som dominerer det meste av jorden og som inneholder mengder av en normal 

fordeling av den mengden grunnstoffer jorda har, stort sett ved trykk og temperatur for jordskorpen. 

Men helt øverst de fleste steder ligger de letteste bergartsmineralene, og disse har mengder med karbon 

oksygen, og hydrogen. I tillegg en del fosfor, svovel, mengder nitrogen, kalium, kalsium, jern og kobber, Zink 

og selen, alle de stoffer som er mest vanlig i livsformene våre. I tillegg vasker elver og hav ut bergartene slik 

at mineralene fordler seg i havvannet og brakkvann og ferskvann, mens det er havet som har finest fordeling 

av disse stoffene.  

Disse mineralene er ganske likt fordelt inne i alle celler hos havgående organismer, hav-planter, alger, 

fisk, blekksprut og de fleste skalldyr og annet hav-kryp, børstemarker og mikrober, samt bakterier. Hos 

landyrene er mengden i noen tilfeller halvert, men om vi ser på saltvann som er på 4 prosent hos havdyr, så er 

dette på 2 og 3 prosent hos landdyr. Altså fremdeles ganskelikt. Vi kan tenke på cytoplasma og eggehvitestoff 

med en tilnærmet slik fordeling, og i naturlig vann har vi en ganske riktig fordeling slik. Landyr får i seg for 

mye salt om de drikker saltvann om det ikke bare er veldig små kvoter. 

Med lava og saltvann som møtes dannes det også enorme mengder mer enn normalt av sukker, 

fettstoffer og proteiner, DNA og RNA, og mye til. Dette skjer ved den kjemiske prosessomvandling mellom 

mineralrikt havvann og brennede lavastrømmer. Det danens altså naturlige fett-celler som har likt fetthud som 

det dyrene og vi har. Det som er spesielt med en del sukere, også fetstoffer, men ekstremt mye hos proteiner, 

er at de ved varme og lys er fotogene, det vil si at de bukter og vrir på seg når det er temperatur-forskjeller. I 

kulda så trekker de seg oftets mer sammen og blir mindre bevegelige, og i varmen så øker aktiviteten stort.  
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Proteiner har også sterk affinitet til hverandre, slik at i fuktige områder og i vann hvor slikt dannes vil 

de kjemsik sett selv-koble grunnet spennings-forskjeller i endene på disse protein-molekylene. Undersøkelser 

viser at mange av de livsprosesser, livs-funksjoner i celler og livsformer, kan skje uten at det er celler tilstede, 

og at det er mye enzymisk aktivitet. Kommer mye slikt sammen innenfor en fettcellevegg så har man nesten 

en livsform når DNA og RNA er på innsiden, slik som ved undervannsvulkaner og ved lava ut i havet.  

Det også finner man, men ingen tydelig tegn på noen reproduktive celler så langt, men både på 

laberatorier og i havs-områder hvorslikt foregår er det funnet det v kan si er på nippet til liv. Det å fremstille 

en bakterie slik på laberatoriet eter oppskrift er «juks!». Det klarer vi. Men det å finne på miljø slik at det 

fikser seg selv har vi til gode, selv om mistanker ligger rundt forholdene ved svovelrørs-vulkaner på hav-

bunnen.  

Typearter enceller og bakterier er så mengdefulle av ulike funksjoner, og byggemåter at det er trolig 

ikke bare en løsning som fører til livsformer alene. Deromot viser grupper flercellede dyr og flercelede alger, 

planter, at det er videre likheter i cellen og DNA, samt organell-typer, som viser at de må ha ett felles 

kombinert opphav, slik som at alle celler hos disse har stoffskifte med mitokondrier og at planter har både 

mitokondrier og kloroplast.  

Når Bergarter får frem alle livsstoffer ved at de smeltes i saltvannet, er det grunn til å si at biologien 

har en god fødselshjelp for organismedannelse. Og om en slik med DNA kan reprodusere etter at den er funnet, 

hvordan dannes, så er evolusjons-teorien ganske bevist for godt. Det skjer altså i tilfellet da, ikke annerledes 

enn som andre deler av prosessene slik som været, bølgene og blandingsforhold av stoffer vi kjenner.  

Det vi kaller jord, luft, ild og vann er bygd ac disse stoffene, og disse stoffene er bærer av en sjelden 

magi; elektromagnetisme, magnetisme, elektrisitet, og gravitasjon og deres motsatte polære forhold, og 

utjevninger i koblinger mellom stoffene er det vi kaller kjemi og at vi får kejmisk nøytrale stoffer.  

Vi kan ta det giftige og eksplosive stoffet natrium-metall, og blande det med en av de sterkeste gift-

gasser, der et gram kan drepe alle i en gymsal, og når vi blander disse får vi bord-salt, kok-salt, til saltstenger 

og til speke-sild. Men det inngår sammen med mange kryddere, suppeposer, pølsepålegg, nesten overalt, og 

er stor sett et mineral. Fullt spiselig.  

Vi vet at det i tiden fra cirka 3500 millioner år siden er spor av flak med liv, knoller, samlinger av det 

som ligner på blågrønnalger, uten at dette direkte er det, fordi det er også benevnt som blågrønn-bakterier, og 

regnes ikke helt til gruppen slik, Allikevel virker det som at blågrønnalger og en annen form har gått sammen 

og dannet grønnalger, altså med både mitokondrier og kloroplast.  

Det virker da nesten som en plantelignende amøbe elelr flagelatt har gjort en symbiose med 

blågrønnalgen. Her har jeg ikke denne kartleggingen, men mener at en bedre iluustrasjon på dannelsen av 

disse finnes et annet sted fordi grønnalgene er opphavet til de fleste andre alger og landplantene.  

Kransalger av grønnalgeslekt er likedan som psilophytene som er forgjengere til sneller, kråkeføtter 

og kjerringrokk, som igjen der enkelte er forgjengere til frøbregnene. De har dødd ut, men har etterlatt seg 

busker, trær, gress/korn og blomster i arverekken. Til blomster regnes stor sett de fleste grønnsaker og frukter, 

røtter. Nøtter er jo frø. Korn og gress er blomsterplanter og også alle urter stort sett.  

Jorden går da etterhvert inn i to sterke kjøle-perioder. Beskrivelsen tilsier at det har vært en ned-isning 

som har vart rundt 300 millioner år ett sted i denne perioden, og enda en gang en som varte ekstremt lenge. 

Slik nedkjøling utskiftes med varmere perioder, mellom dem og så etter dem, uten så lange ned-kjølninger. 

Først for 7-800 millioner år siden er det snakk om at større flercellede dyrearter oppstår. 

For 2 milliarder år siden. Her antas det at, og visse funn kan tyde på, og beregninger, at en mengde 

flagelatter og amøber dominerte havet sammen med en masse bakterietyper. Det er krageflagellater man er 

sikre på er forgjenger for flercelelde dyr. Helt fra flagelattstadiet finnes det mitokondrier som man har funnet 

ut er purpurbakterien, en cyanbakterie som også levde for 1,5 milliarder år siden tydeligvis. Det er denne som 

i alle dyr står for oksygen-bruk som cellenes stoffskifte-organ, og son avgir produktet CO2. Oksygen inn og 

CO2 ut er jo typisk for petroleums-biler og maskiner også. Bensin, Diesel. Parafin og flybensin. Fra Oljen. 

At mellom for 2-1 milliard år siden, så dannes altså de første flercellede organismer. Noen av disse 

fører til effektiv sammenbinding av cellelag som kunne utveksle næring, og gi likedanne celledelinger, ved 

kloning og ved kjønnslig overføringer. Det finnes svamper, spesielle okto-koraller, sopp-art, og med stor 

sannsynlighet tilløpet til maneter, flatormer, og rundormer. Noe tyder på at børstemarker kan ha dukket opp, 

eller lignende mark-slekt.  
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Vi opplever følgende i lagene fossilt, at trilobitter, brachiopoder, graptolitter dukker opp, så sjø-

skorpioner og blekksprut, hvorpå dette neppe har foregått uten at musling-beslektede og sneglebeslektede 

slike mindre utgaver med samme organer og kroppsbygning har gitt forspillet til disse.  

Trilobitter, dolkhaler, sjøskorpioner, blekkspruter fungerer samtidig, mens det etterhvert dukker opp 

rund-munn-fisk uten virvler og kjever. De regnes med sikkerhet som forløp til vanlig fisk med virvler og 

kjever, og kappedyr regnes som sannsynlig opphav til rund-munner. Disse ryggstreng-virveldyrene er 

bruskfisker og blir kraftige og kalles panserhaier.   

Disse har hjerte, lever, tarm, magesekk, ryggmarg, hjernemarg, lillehjerne, mellomhjerne, storehjerne-

del som ikke er så mye utviklet, og hemoglobin-blod. Man kan si dette fordi både dagens rund-munner, 

kappedyr, og den eneste overlevende fossil av de eldre kvastfinnefisker, Latimera, blåfisken, i Natal, Sør-

Afrika og rundt Mauritius og Reunion i havet lenger ut nær Madagaskar er obdusert. Fossilene viser helt det 

samme, også som organer, med unntak at en ikke lett finner hemoglobin i disse fossiler da de er forsteinet. 

Denne fisken har skuldre, et overarmsben, albueledd, to underarmsben, håndrot og fem fingre, foruten både 

gjeller og lunger, og hodeskallen er helt lik de første ryggvirveldyr, ur-panser-paddene, på land. 

På den annen side så er både vandre-spor av fossiler funnet og ekskrementer, og foster inne i dyret, 

samt næring de har inntatt idet de har blitt avleiret i sand-leire rett etterpå av ulike grunner natur-funksjoner. 

Alt fra lavaaske, giftige gasser i vannet, akkurat dødd av andre grunner, og så at leir-fyldig vann har sunket 

ned over dem. Også gift fra et annet dyr kan ha latt de bli liggende et sted sand og leire stadig skilles ut. Så 

det er ikke akkurat bare formen til dyret man finner, men hvilke de deler selskap med, spiser, spor og 

ekskrementer, foster, og indikasjoner på havtemperatur og alder.  

At ringdannelser i det indre øret til fisken er ett av de vanlige års-avleiringer. Håper jeg ikke husker 

feil her. Men med mikroskop finner man lett sporene som man leter etter som er felles tegn på fisk, på trær, 

og slik som frø, pollen-lignende emner, nedbrytning etter levealder, ny-vekst. Leire, innsjøer som tørker ut 

fort i ekstrem varme, leirsumper, kvikksand som dyr tråkker nedi, og jordras, undervanns-leir-ras, plenty med 

muligheter for å bli konservert, og fossilere seg over hele verden. Det er allikevel bare ne brøkdel som har 

endt slik. Alt fra bakterier, mark, bløtdyr, mikroorganismer, større byttedyr, og åtsel-etende dyr som lever av 

kadavre vil slik fortære det meste av dyr som ligger på bakken eller på havbunn, i strandsoner. 

Vi finner mange fossiler av panserpadder, flere typer, og minst en som går mot reptilgruppene, kanskje 

noen flere, men her er krokodiller og slektninger. I panserpaddenes tid har de første ur-bregner spredd seg 

overalt, etterfulgt av et utviklingstrinn av frøbregner, med sumpskoger med de første flyvende insekter som 

øyenstikkere. I dag vet vi at disse, og alle insekter, er etterkommere av tusenben som har de samme organene, 

bygning og genetisk likhet. Samme hode, samme organer i leddene. Men slektninger her som børstehaler, er 

de som blir 6-beinte insekter. Edderkopper har som sagt 8 bein og har en klart annen organ-bygning og sanse-

organer.  

Ur-reptiler, stam-reptiler, er ikke så ulikt øgler og krokodiller, har så utviklet to nye grener, nemlig en 

mot dinosaurer og flyge-øgler, og en mot pattedyr. Noe senere utgår fuglene fra en gren dinosaur-slekt, bippe-

gangede, og like før går nå-dagens slanger og øgler ut et sted like før fuglene. 

Noen av disse trekker inn på grunne innsjøer, ferskvann, og brusk endres til kalkbein, beinfisk, som 

trekker ut i havvannet også, og her dukker da kvastfinne-fiskene opp med albue-ledd, et overarmsbein, 

albueledd, to underarmsbein, håndrot og fem fingerlignende håndrotsbein som stikker langt ut. De har også 

lunger. Alle senere landpadder, frosk, salamandere, reptiler, krokodiller, skilpadder, øgler, dinosaurer, fugler 

og pattedyr har det samme. Alle har de samme indre organer, kun med om-formasjoner, og utvikling av 

spesialiserte funksjoner. 

Helt fra de store øglenes tidsalder som regnes Fra Trias-Jura-Kritt, jordens mellomalder fra 251 mill. 

år siden og frem til Kritt slutter for 66 mill. år siden. Da begynner Tertiær som for fullt kalles Pattedyrenes 

tidsalder. Men allerede i Perm-tidens siste millioner år før Kjempeøglenes tidsalder, så er det et reptil som 

skiller seg ut meget. Dette har sammenhengende kjever i munnen slik bare pattedyr har. Antydning til hår, 

pels, Det feller melketenner, har patter, og har livmor. Føder levende unger, ikke egg.  

Etter dette er det flere grupper slike gjerne mindre, og flere retninger som oppstår av pattedyr i Trias-

tiden, nesten alle lignende mus-rotter i størrelse, noen få større arter. 4 pattedyr-ordener oppstår, men alle har 

gått til grunne i sen-Kritt, unntatt 1 siste gruppe fordelt på 3 ordenstyper.  
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Det fins 2 slike arter pattedyr i dag med kun voks-egg-leggende pattedyr, med skuldre som ligner 

reptilenes, og som lever i Australia, ikke noe annet sted, obs melketenner, og så har vi pungdyr-pattedyr som 

mangler morkake, men har dobbelt vagina og patter, og så alle andre pattedyr som har melketenner, patter, 

enkelt vagina og morkake, og som feller melketenner. Alle dagens grupper har patter. Disse utvikler et veldig 

mangfold i de siste 65 millioner år, og dominerer jordas landområder, og stor del av havs-områdene; eks; hval, 

spekkhogger, seler. 

Vi skal nå se på utvikling av, og funksjoner i cellen. 

Dette begynner med at jorden avkjøles slik at vi får fastere havs- og land-områder, at jorden får en 

sammenhengende skorpe av lava-forsteininger som granitt, og mye annet. Dette dannes av flere typer metaller, 

metall-oksyder, halv-leder-metaller, nitrogen, klor, svovel, fosfor, noe tinn, sølv, kobber, en god del jern, 

magnetitt, kalium, aluminium kalsium, karbon, faktisk det meste av de 50 første grunnstoffene og mindre av 

de tyngste som synker lenger ned i lavasuppen inn mot jordens indre gravitasjons-sentrum.  

Hvorfor? Fordi utvekslingen foregår inn mot sentrum av tyngdemassene, ikke bare gjennom atomene, 

men som et felles utvekslings-samarbeid for gravitasjons-forskjellen mellom helheten og delene som danner 

dette. Det er ingen ro og likevekt i jordens sentrum slik mange tror at vi blir liggende stille her. Hele energien 

er i utveksling, og det gir kraftige bevegelser ut fra sentrum igjen.  

Dette betyr at vi får ulike trykklag, og oppdrift, slik at jordskorpen dannes av de letteste grunnstoffs-

blandingene mest, som flyter øverst og tørker. Havet, det vil si vann har ikke oppstått enda, og ville sannsynlig 

fordampet på et for tidlig trinn i prosessen. Den store vann-meteoritten en mener kom fra asteroidebelte med 

rett type vann-isotop, i stedet for med kometer, har vært stor. I alle fall når vi snakker om 11 kubikk-mil, 

kanskje 13 kubikk-mil med vann i havet.  

Dette kan ha falt ned i mange mindre mengder også, istedet for kun en meteor, altså en meteorstorm 

som vi har kommet inn i før banene var ryddet ferdig, og mange som ble slått løs ved kollisjoner i 

asteroidebelte. Poenget er at en stor mengde vann-samling er regnet som at det har kommet utenfra grunnet 

en fremdeles ikke helt nedkjølt overflate, men nå så mye avkjølt at vannet kunne legge seg, som betyr under 

100 grader overflatetemperatur, muligens. En regner det ellers som at en tidligere uratmosfære har blitt 

svekket, og kanskje av denne store hendelsen. Det finnes de som mener vannmengden ble dannet her. 

Det er slik at konsistensen i ur-atmosfæren ved lyn kunne danne aminosyrer i store mengder. Men 

neppe så mye som lava og saltvann klarer på et tidspunkt det meste av jordskorpen har sprekker med lava i 

tross vannmengden. Månen har samme overflatebergarter og består hovedsakelig i tetthet av dette tvers 

igjennom nær sagt. Denne månen som var mye nærmere enn nå lagde store tidevannsbølger, godt over 10 

ganger dagens nivå. At om det ble 10-20 meter bølger i dag, så ble det 100-200 meter høye bølger den gangen.  

Men alt er slik sett med i avkjølingen, og mørkesiden av jorden kan ha vært svært kald uten spesiell 

tykk atmosfære. Med havet blusser det opp en ny lignende atmosfære av karbon-di-oksyd, svovel-oksider, 

nitrogen og metan, og en stor del vann-damp. Så lyn og lava er begge drifts-funksjoner for dannelse av 

proteiner, sukker og fett.  

Mye organisk materie blandes med leire som er erodert fjell fra bølger og regn. Slik sett finnes det nok 

områder med ordentlig jord, nærings-rik strand-bunn. Allikevel er det kun ekstremo-filer, arche-bakterier som 

ser ut til å være tilstede. Store Bakterier som er mer vanlig dukker opp i mellomtiden og blir senere næring 

for flagellater og amøber. Dette er organismér med Cellekjerne-DNA, og mitokondri-stoff-skifte. 

Blågrønnbakterier/-alger, dominerer fra 3-5 milliarder år siden. Ekte bakterier virker yngre, 2,5 

milliarder år tilbake. Enkelt amøber og flagellater kan mulig finnes tilbake 1.5 milliard år i tid. Rundt for 1 

milliard år siden, så er også oksygen-nivået i atmosfæren stort nok til at visse former kunne leve av stoffskifte 

i stedet for synteser, slik som fotosyntese. Men de organiske forekomster i havsoner og grunne havs-områder 

gir mulighet for at livsorganismer kan oppholde seg her en stund, eller i strandsonenes vekslinger.  

Mineraler vasket av regn og havsstormer, tidevanns-bøger, og som kan være fra lavautbrudd under 

havet også, blander seg ut i havvann etter oppløsningsgraden til bergarter, mange likt som i dag. Konsekvensen 

er havets mineralfordeling pr liter vann. Denne proporsjonalitet av fordeling er også det vi finner igjen i cellene 

til dyr og planter som er enkle men også hos nesten alle større dyre- og plante-arter. Grønnalger har oppstått.  

Ellers: Se artikkel om Universets dannelse annet sted i skriftet. 

AT: Om det er evolusjon eller ikke: Så; er det like sikkert at LIV må benytte de samme mineraler og 

prosesser for å skape de biologiske prosesser. Men da evolusjon for celler ikke skiller seg fra de alminnelige 

biologiske prosesser, så blir forholdene til celler og livs-beskrivelse det samme: En parallell forklarings-

prosess: Til åndelige og natur-materie-funksjons-troende, som argument: Stort sett Likt! 
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Geologiske tider. 
 

I den prosessen jorden har gått igjennom har noe som kalles tid, tidsperioder, alder. At tilværelsen har 

alder skulle man ikke tro når tilværelse eller eksistens alltid finnes. I allefall funksjon som besørger at slik er 

til. Men vi kjenner til det vi kaller generasjoner eller begreps som manns-aldre, der man grovt regnet 

generasjoner som 20-25 år, og manns-alder satt til maks, 100 år. Med den gamle mannsalderen vil det bety at 

bibelsk beregnet tid, og som kan ligne Sumers gamle kultur-start med første store byer.  

I de foregående 4-5000 år var det mange stein-landsbyer. Det vil si 70 mannsaldre siden, eller 280 

genrasjoner siden. Fra Augustus tidsregning år 0, til i dag er det 20 slike mannsaldre, eller 80-100 generasjoner 

siden. Det er ikke så mye dersom du vet at en tipp-oldefar født på midten av 1800-tallet, altså 4 generasjoner 

siden. 20 slike års-strekk gir knapt 20 perioder tilbake til denne tidsregningens år 0. For 23 slike mannsaldre 

siden opererte Aleksander den store. Det er 110 slike massaldre tilbake til istiden, 9000 før Augustus. Altså 

når vi ser de første korn-settingen i Anatolias høyland inne i Tyrkia. 

Når Gran-treet viser seg første gang i Norge, Skandinavia, er 2500 år siden, altså 100 generasjoner. 

Ser vi på alderen til de eldste trær vi kjenner, slik som Sequoia, furutre, redwood i USA, så blir de eldste 5000 

år gamle, altså 5000 åreringer for års-lags-ringer. Slutten av fangenskap hos Babylonerne. Det betyr at et like 

gammelt Furutre som stod ved siden av denne når denne spirte, også er tilbake i istiden. Blir et kirsebærtre 

400 år gammelt er det 5 kirsebærtre tilbake til Jesus.  

Om siste istid er 70000 år lang er det bare alderen til 14 redwood-furutrær langt. 200 slike furutrær gir 

oss en million år tilbake. Om en peleontolog eller arkeolog sier at han har funnet det første mennesket for 4 

millioner år siden, så er det 800 redwood-trær siden. 12000 slike trær siden er 60 millioner år siden, da 

pattedyrenes tidsalder begynte. Altså 20 millioner år før smågresset kom, og vanlige småblomster. 60 

millioner år er altså sammnelignbart med det man kaller en geologisk periode som utmerker seg med egne 

arter dominerende dyr og planter gjennom perioden.  

Dett faller ned i leire, innsjøer og myrer overalt som ofte begraves med sans senere, og vi får fossiler 

i sandstein eller der lava fra vulkaner begraver disse. Vi finner i alle fall hvilket lag lavaen befinner seg i. Det 

geologene som ser på lagdybdene av slike sedimantære fjell der løsmasser har begrad dyrne og plantene, dyr 

med egg, eller med fostere inne i seg, eller ekskrementer fra de samme dyrene, matrester av andre dyr og 

planter inne i seg, forteller hva de levde av, hva slags foster eller egg de hadde, og levevilkår av det som de er 

bagravd sammen med.  

Kjemiske endringer i sand og leire vil etter hvert forsteine mange av dyra. Tas en stor dinosaurus-flokk 

av et enormt leirras, så finne vi alle liggende den veien raset tok dem akkurat slik hus og dyr blir begravd i 

dag. Det som er det utrolige er at hvertt av disse lagene har så sterkt egne typer domineende dyr og planter, til 

og med dominerende blekkspruttyper i havet, som har blitt begravd i mudder etter at havområder har stengt 

dem inne i grunne innlandsbassenger.  

Et skred tetter igjen innløpet til en bukt eller fjord, og vi finner fossiler så lenge det har vært liv der før 

slike har tørket inn. Alle dyr, planter har lagt igjen spor, frø, særpregene sine hvart år da livet deres er 

begrenset. Geologene har funnet ut at de dypeste eldste lagene bare viser mikrober, spesielt massevis av blå-

grønn-bakterier som er regnet som nytt riktig navn på blågrønn-alger. 

Så i en kortere periode dukker det opp encellede, men allikevel større enceller som amøber og 

flagellater. Miljøspor i stein viser tydelige endringer. Noen helt få steder med fineste leire så kan man med 

mikroskoper gjenkjenne trekk fra flagellater eller koloni av slike. I denne tiden finner man strukturene til flere 

bakterier og visse encellede dyr, men langt færre fossiler enn der det er større fastere dyr. Det er kun de mest 

faste som gir spor, slik at amøber ikke synes spesielt. Men når vi vet at visse amøber kan endre seg til flagellat-

form, og visse flagelatter kan endre seg til amøbeform, at flere av disse kan endre seg etter miljøet, at der det 

er andre dyr og bakterier kan de leve av dette, og når det ikke fies noe slikt kan de endre seg til å ha en slags 

fotosyntese som betyr at de kan omdenne av mineraler til organisk. Spiser leire og stein ville vi sagt, slik 

planter gjør.  

Fra tiden 800-600 millioner år siden dukker det opp en mengde stadig større skapninger som gir 

tydelige fossiler man kan observere med øynene selv, men de er ikke så like andre tydelige lags kjente slike. 

For eksempel er det tidlig ute med noe som kalles okto-koraller som ikke finnes i dag. 8-kanta istedet for 5-

kanta. Det synes tydelig en stor sopp-form som har hatt veldig tynn ytterhud, og som ike finnes i dag, eksisterer 

i denne tiden.  
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Det skjer også en endring der grønnalge-slekter oppstår fra blågrønn-alge/bakterie-slekter. Flere 

algetyper oppstår innen dette riket, men noe lignende har skjedd for at brunalger og rødalger har oppstått. 

Mange mener at rødalger skiller seg så mye ut at de kan regnes til en egen gren som ikke har likhet med ekte 

alger. Det skjer en større klimaendring der vi så ser at det dukker opp trillobiter og en rekke andre store 

varianter av kjente riker. Her trenger man ikke være så usikker på klassifikasjon lenger i steinlaget, fordi de 

forskjellige arter innefor de forskjellige rikene er godt markerte, og finnes i store mengder. 

Tidligere, fra 1960 og fremover frem til 1980-90 var det vanlig å dele steinlagene, de geologiske tidene 

med særpregede arter opp i at alt eldre enn 500 mill år, ble kalt Pre-Kambrium og Eo-kambrium, jordens urtid, 

med mindre spor av dyr, og etterhvert dypt nede, ansett som tidlig noe få flercellede dyr, men så bare bakterier 

og blå-grønn-bakterier og arkeer, urbakterier. Noen gode fossilga dukker opp av sjeldne arter som ligner 

koraller, noen med skall, ledd, og sopp-beslektede store formasjoner.  

Brå overgang i klima, Eo-kamrium. Så kom kraftig fossilførende lag. Kambrium der trillobitene 

dominerte. Men det finnes spor av de første dolkhaler også, i alle fall tidlig i Ordovicium, tiden som følger 

etter. Der er det sjø-skorpionene som dominerte, men de er ikke i det samme riket vi kaller 

edderkopp/skorpion-slekt som i dag, men en egen gren. Blekk-sprutene fortsetter å være tilstede, og trillobiter. 

Så kommer Silur der blekksprutene tar over kommandoen, men nå har også urfisken mot slutten av epoken 

dukket opp. I devon mange større fisk, stort sett bruskfiskene og panserhaier etterhvert.  

Noen invaderer land og kalles kvastfinnefisker og har faktisk skjellett av forben, for-armer, likt med 

oss, slik som skulderledd, 1 overarmsbein, albueledd, to underarmsbein, håndrot og 5 fingre, samt at de har 

både gjeller og lunger. En gruppe av disse har altså tatt steget opp på land da like som disse senere har slike 

bakbein også. Mens jordens oldtid, der kambrium, ordovocium og Silur hører hjemme, og som kan sorteres 

via noen alger og trillobiter, så kan man sortere tidene etter dette, etter fisker og landpadder, samt at denne 

tiden, Devon, også er invasjon av landplanter, som stammer fra grønnalgene.  

De grønnalgene som kalles Krans-alger har samme kjønna system som psilofyttene, vokser i fjæra side 

om side, som er opphavet til kråkeføtter, sneller og kjerringrokk, og noe snelletyper har ført til frøbregnenes 

tidsalder, de som dukker opp i Karbon-tiden rett etter, og som er den tiden som har gitt opphavet til de store 

oljeforekomstene når de ble nedbrutt og begravd. Tette skoger av slike.  

De første omdannelser til Reptiler som legger egg med skall, og gjør det på land. De kalles ekte 

landdyr, og stamfaren er ikke så ulik krokodillene, men de brer seg ut i flere greiner. Sent i perioden etter i 

Perm, så dukker til og med noen med hår og kroppsvarme som føder levende unger og som har blitt slått fast 

som de første pattedyr, som av en eller annen grunn istedet for å beholde størrelsen reduserte artnene fra disse 

til smågnagere, eller ulike insekt- og egg-etere. De har nok tatt mye fisk også.  

Reptilene, ekte krypdyr, ekte landdyr, som legger egg med skall på land, var nok mye raskere enn 

amfibiene, det vil si ur-padder, panser-padder, de som la egg uten skall i vann. Reptilene har nok forsynt seg 

godt av slike egg, også fisk har tatt slike, og slik utryddet panser-paddene, urpaddene, de som var de første 

rygg-virveldyr på land. Men så har man fossiler av disse gjennom rundt 100 millioner år geologisk tid i fossile 

lag. Amfibiene blir borte.  

Men langt senere i jordas mellom-tid, Trias-Jura-Kritt som kalles øglenes tids-alder, er det en annen 

slik kvastfinnefisk-slekt som kryper opp på land. Disse gir de første frosk, padder og salamandre som hører 

til dagens amfibier, det vil si vann- og land-gående dyr som legger egg uten skall på land. Reptilene i slutten 

av Karbon-tiden utvikler en gren som ser ut til å ha holdt seg siden da, nemlig krokodillene som finnes som 

ganske like fra starten av Perm-tiden og frem til i dag.  

I slutten av Perm i overgangen til jordens mellomalder dukker det altså opp det som vi kan kalle de 

første typiske øgler, ikke minst etter hvert de berømte flyve-øglene som ikke hadde fjær, vinger slik som i 

dag, men skinn-folder som bredde seg ut mellom kjempelange fingre. De ble etterhvert enromt store, og det 

ble mange varianter av øglene på bakken også. Enkelte lange store som gikk på fire bein som lignet og er 

opphav til svaneøgler dukker opp med tiden, og også flere som reiser seg mere på to bein og ligner de bippede 

dinosaurusene, og som er opphavet til disse.  

Det er i denne gruppen at slektene som kalles skrekk-øgler dukket opp, da de levde som rovdyr, mens 

de fleste andre øgler var plante-etere. Fisk og andre plante-etende øgler var kostholdet deres.  

De store førbregnene fra Karbon dør sakte ut mens nyutviklede ekte frø-planter tar over. Blomster-frø-

planter dukker opp i stedet, men stort sett som trær, busker, som ligner furu, nåle-trær, men også slike som 

peker mot bjørkelignende trær. 
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Vi har altså jordens oldtid, 500-280 millioner år siden der de første store fossiler og fossillag i mengder 

finnes jorden rundt. Med en overgang fra urtiden, pre-kambrium med en del fossiler. Jordens oltid, 

Kambrium, Ordovicium og Silur, preges av trillobiter, som mister dominanse til sjøskorpioner i Ordovicium 

og blekkspruter i Silur. Urfisk er funnet. Den andre halvdel av denne old-tiden er Devon, Karbon og Perm, 

hvor fiskene dominerer havet, og strandsoner, samt innlands-vann, ferskvann, første ferskvanns-fisk, men ikke 

slike som i dag, og de første land-planter, i stor skala etter hvert.  

I denne tiden dominerte øyenstikkere myrer sammen med urbregner, sneller, kråkeføtter og 

kjerringrokk, samt urpadder, og som i Karbon-tiden lever godt. I Perm er disse plantene i ferd med å utryddes 

da øglene fra slutten av karbon tok over nisjene, og der fisk og reptiler utryddet disse helt. Men øglene som 

var oppstått fra en gruppe ur-padder og som la egg på land klarer seg utmerket. Perm blir altså en ekte ur-

reptil-alder, og der altså krokodille-forfedrene ser ut til å dominere.  

Vi kommer så til jordens mellomalder, Trias, Jura og Kritt. Fra slutten av Perm og begynnelsen av 

Trias finnes det pattedyr-stamfedre, men som brer seg ut som ganske små insekt- og egg-etere, men også rov-

patte-dyr som kunne leve av andre små slike. Øgleslekter fra slutten av Perm tilpasser seg landjorda og er slik 

sammen med de små pattedyrene, de første som går oppreist med lange ben på land. Pattedyrene skiller seg 

ut ved at de har livmor, patter, føder levende barn, mens alle øgler fortsatt legger egg med skall.  

Mot Jura-tiden endrer plante-landskapet seg sterk, og nåletrår som furu, og ettrhvert bjørk dukker opp, 

mens mange andre løv- og tresorter finnes. Gingkoen kan ha overlevd helt fra slutten av Karbon. Jura er de 

tobente rov-øglenes tidsalder, selv om de kjempestore svaneøglene som er plante-etere dukker opp. Flyveøgler 

dør ut. Men fra en tidlig gruppe rov-øgler i slutten Trias, dukker slanger og øgler vi kjenner fra land i dag opp.  

Den nye amfibieslekten som padder, frosk og salamandre opp, slekten våre dagers stammer fra. Tidlig 

i Jura fra de minste gruppene rovøgler dukker det opp en gruppe med lange forbein med skinn mellom og 

fjærkledd kropp. De har hale med virvler og tenner inne i ett nebb, legger egg, men er varmblodige slik 

pattedyr er. Ikke veksel-varme, men med ganke stabil kroppstemperatur, der pattedyr og disse nye, ur-fugler 

fra Jura og som dominerer mye av dyrelivet i Kritt, er to grupper dyr som har større vern mot kulde. Reptiler 

som er større vil lett dø ut med stor kulde. Egg frøs istykker.  

Varme dyr som fugler med egg klarer seg bedre, og pattedyr med fostre inne i seg, livmor som føder 

levende barn klarer seg bedre. Øgler, slanger, skilpadder i de varmeste strøkene klarer seg, spesiel slik som 

padder, frosk og salamandre som kan overvintre eller leve i vann. Det er salamndre som har gjeller og kan 

holde seg i vann det meste av livet. Det finnes store grotter man kan komme til under vann ved hav og dype 

innsjøer. Sore grotter med elver. Varmere tider gir dem mulighet til å spre seg igjen.  

De første kornsorter som er de først egresstyper dukker opp, og i slekt med de store trær som gir frø, 

løv, furu, gran, så baner de veien for blomsterplantenes og smågressets fremvekst jorden rundt, med det er 

først etter Kritt at disse kommer. Skrekkøgler og krittfugler med tenner dominerer land, sammen med et fåtall 

fiskeøgle-typer, og fisk og blekksprut i havet. En stor meteor sies å ha slått ned og endt klima i overgangen til 

Tertiær, jordens ny-tid. Kulde og karbondioksyd har tatt livet av de store reptilene og samtidig vært nykost 

for pattedyr, som straks begynner å beite mer, og at det blir mer rovdyr som blir større av vekst.  

Vi kan se primater alt fra Tertiærs første under-periode, der hester er halv meter høye og har tær, lever 

av lave løvtrær muligens, men raske til beins, og vi ser de første hjortelignende dyr. På slutten av denne første 

perioden finnes det noen få, men kjempe-store pattedyr. Et dyr som døde ut som minnet om en elg regnes til 

et av jordens tyngste pattedyr som fantes på land. Andre arter tiltar i størrelse i neste underperiode, og som 

viser de første halv-aper og aper, men også at ekte gress og blomsterplanter utbrer seg overalt, og som fører 

til den tredje under-periodens nedbrytning sammen med løv og andre buskvekster til brunkullforekomster fra  

Oligocen i tertiær, 35 millioner år tilbake. I slutten av perioden er nesten alle dyr like med de vi har i 

dag, men med sære trekk allikevel. Sabeltigre, Spesielle elefanttyper, ulv og bjør, hundedyr og katte-dyr mye 

likt i levemåte som i dag, men med forgjengeres trekk som skiller seg litt eller mye ut fra dagens. De 2-5 siste 

millioner år viser en dominans av menneskeaper, og etter hvert mennesker. Menneskene bedev ikke dominans 

i stor grad. Det er først etter den siste istiden at det ble befolknings-stor-vekst. Inntil da dominerte mennesket 

bare promiller av dyre-slektene på land.  

De har tydelig gjennom 2-3 millioner år vært ganske beskjedne. Idag dominerr vi 96 prosent av alle 

store pattedyr, at vår samlede vekt dekker 36 prosent, mens husdyr vi lever av dekker 60 prosent. Ville dyr 4 

prosent. Omtrent slik ser den eldre modellen ut av hva de finner fra dagens overflate og gjnnom alle parallelle 

lag dypere ned over hele jorden, lignende de nyeste lagenes arkeologi med de nærmeste slekter av det som 

lever i dag.  
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Arkeologien kan ofte lete i løsere lag, jordlag, sand, torv-masser, mens alle lag eldre enn 3-5-millioner 

stort sett finnes i leir-stein og sandstein, leire og stein-skifre. Stort setthelt forsteinede fossiler i lag. Men i 

disse lagene finnes det også mengder av alle alger, bakterier, plankton, frø, mikroorganismer som viser 

dominans av lagene også, og som stadig har blitt studert mer nøye. Disse viser godt forskjell på klimaet varmee 

og kaldere perioder. Spor av løvblader, men også av pollen gjennom hundrevis av millioner år, med ganske 

så nøye lagdelinger. Det er bergverk og kull som har avdekket mange av de store forekomstene.  

Mange steder jorden rundt der fjell har skallet av eller delt seg, ser man lagdeling og fossillagene oppe 

i dagen. Grand Canyon i USA er et av de reneste lagene som er et åpent bibliotek over tertiær og periodene 

her, men tilsvarende store partier finnes andre steder på jorden. Under disse lagene kan man finne store 

forekomster av øglenes tidsalder. Før dette er lange flate amfibier og reptiler det eneste, altså urpadder, og så 

og ekte landdyr med eggeskall over dette laget.  

Så lengre ned, fisk, panserhaier, første plantetyper på land, øynestikker, blekkspruter. Så stordominans 

av blekkspruter, dypere, de store sjøskorpion-lignende dyr, og videre dypest trillobiter. I Ordovicium-Silur 

virker det som at grønnalger tar over strandsoner overalt, og som plankton, tang og tare-lignende forekomster. 

I slutten av Silur kryper de første grønnalger kalt kransalger med et par slektninger opp på land, psilofyttene 

som gir sneller, kjerringrokk og kråkeføtter som har samme kjønns-system-fordelinger som kransalger, og der 

deres avkom skiller seg ut som frøbregnenes tidsalder.  

Dypere enn dette viser fossillagene kun noen få dyretyper. Det er tydelig at maneter og koralle har 

oppstått, noe sopp-arter, men det er ellers kun blågrønn-alger/-bakterier, strmatolitter, som vi finner. I finere 

leirskifer finer man masse mikro-organismer av noe fler-cellede dyr, bakterier, og en slgas flatorm-lignende 

art, og en del svamper. Eldste steinlag har bare arkeer, bakterier og blågrønn-bakterie/-algene. 

Den nyere geologiske inndelings-system er utrolig mye mer nøye. Man kan måle med mange 

metoder hva lagenes tykkelse og spor av veksling i fragmenter betyr for ett år, vulkansk utbrudd, aske, og der 

slikt danner hulrom kan man se hva som er fragmenter av eller hele bevarte dyr i leire eller i lava. Målinger 

blir kontrollert for utstyr ut fra hva lagene gir av sporstoffer kun en viss tid har, ut fra mengder av stoffers 

strålinger. Men trykkmetoder viser også hvor tette lagene er, og man kan forutsi mange tynne spor som viser 

10-100 år klima tilhørende mikroarter og større dyr, planter.  

Så kommer svinginger man kan merke mye bedre på det vi kan kalle tusenårsperioder, likt med hvert 

tusenår vi kjenner til i dag mes slike vekslinger. Dermed kan de merke endringer og vekslinger i dyre, planteliv 

gjennom sær-perioder med egne arter, ganske bestemt rundt en million år. Alle geologiske lag er dermed delt 

opp understykker på inntil 100 underperioder, mellom en halv million og opptil 2-3 millioner år. For hvert lag 

blir fossile ekskremnetr for-avtrykk, kosthold og fostre, vekststadier for perodene undersøkt, og de 

mikroorganismene som er i lagene.  

I det nyere systemet fungerer det slik at deler av solsystemets mer samlede banemasser og tidlige 

geologiske tilstand som er avdekket tas med. Jordens tidligste fase som fast form, altså flytende grunnet høy 

temperatur, men som rund klode, en kollisjon av et annet immelobjekt som har gitt høy rotasjonsendring der 

overflatemassen har rivd seg løs, og det i en kjempemegde som at en åttendedel av massen har dratt seg ut 

som en deig, og så samlet seg som månen med samme side vendt mot jorda og en omløpshastighet som kan 

stemme beregninger med avstyanden av jordoverflatens rotasjon som sammeligning om treghets-betingelser 

tas med i betraktningen på forskjellen.  

Ett farende himmelobjekt kunne aldri ha oppført seg så stabilt med samme side mot jorden. Videre 

viser inndelingen at jorden størkner en god del på overflaten, temperaturen synker betraktelig under 1000 

grader i atmosfæren, uratmosfære, med karbonsioksyd, methan, ammoniakk, lette gasser, kanskje noe 

vanndamp, men ikke noe mulig hav. På et tidspunkt like etter at det meste er en fastere overflate som bare 

store bergpartier klarer å drifte seg gjennom, minikontinenter, så treffes jorden av det man nesten sikkert kan 

anta er en stor ismeteor. Mengden må ha vært nær 20 mil kule-diameter som har etterlatt seg 11-13 slik mengde 

kubikk-siders mengde som det havet har. Altså hav pg ferskvannsreserver.  

Dette er fort tykt til at en varm skorpejord klarer å dampe vekk alt til verdensrommet. I en lang tid må 

det ha oset mettet vanndamp jorden rundt over hav og land. Temperaturen som kanskje var 2-300 varmegrader 

synker til mellom 80 og 110 celsius, og vannet slutter helt å dampe like kraftig, atmosfæren stabiliserer seg, 

men månen er så nær at tidevanns-bølgene kan variere mellom 200-1000 meter høye. Etter 100 millioner år 

slik er kanskje dette maks 100-meters-bølger, som rolig klima. Mye tyder på en viss variasjon med kjøligere 

og varmere perioder allikevel.  



 

 

126 

Nå i tiden mellom 4200 til 3900 millioner år siden dominerer uratmosfæren og sjøvannets konsistens 

med mineraler og lynfullt atmosfæretrykk, samt lava og saltvann som danner laker med fett, sukker og 

proteiner i bukter og inn over landmasser. Aøt i sterk bevegelse. Det er også utvilsomt voldsomme 

lavasprekker i mange dyphavsområder som mange steder var mye grunnere enn havet nå. Havet må ha dekket 

opptil 80 prosent mer av landet enn nå. Først når bergrunnen størkner videre innover fra 1 kilometer og opptil 

en mil kan bergartene danne varigere fjell-kjeder som danner kontinentsokkel rundt seg, og som kolliderer 

med andre slike og danner høyere fjell og større kontinent-plataåer.  

Blå-grønn-alger finnes fra runt 3700 millioner år siden, og først i tiden rundt 1000 millioner år siden, 

er det nok oksygen fra planter at 20 prosent av atmosfæren inneholder dette, om det ikke har gått helt opp i 40 

prosent. Det har i så falle dannet seg et ozonlag rundt jordens atmosfære, ozonos-færen, som beskytter mot 

ultrafiolett stråling og gjøre det lettere for flercellede organismer å klare seg sammenbundet, kjemisk-genetisk 

sett, som binding mellom celler.  

Dette kan være en genetisk feil, og det kan skyldes at de kjente flagellater som har ulike deler av en 

slik gen-kobling endelig har byttet gener som passet til et helt gen for sammenbinding av celler. Tiden for 

dette ligger et sted mellom 1000-1500 millioner år siden, sansynligvis nærmere 1,2 millioner år siden. Fra da 

til for 800-780 millioner år siden så har flerceller utviklet seg i flere retninger og med større vekst-former og 

egenskaper, en genetisk utprøvnings-periode. Og da nærmer vi oss både bakterier. Og gen-forskning, 

biokjemien, og de spesielle fossiler, i retning av de store fossiler i fossilagene.  

Alt tyder på at flatormer har vært tilstede i stor målstokk, og at børsteormer, altså slik som meitemark-

slektninger finnes. Disse viser mange trekk som minner om de minste larver. Både for radierte dyr slik som 

rundormer, og for ledd-dyr, bilateralet tosidige dyr der den ene og andre siden er speilvendte. De har en 

nervestreng gjennom kroppen. Og flere av de har et betydelig nervesenter i hode-seksjonen, og lysømfintlige 

organer med nerver til dette nervesenteret. Herfra deler leddede dyr, larver seg opp i forskjellige reninger.  

Disse delingene fordeler seg over pigghuder, blekkspruter som er i slekt med muslinger og snegler, i 

ledd-dyr som går ut i flere grener som trillobiter, sjøskorpioner dolkhaler, krepsdyr, edderkoppdyr og 

skorpioner, tusenbein som er forfedre for børstehalelingnende slekter der dette går mot spretthaler, og tohaler 

som er forgjengeren til vingeinsektene som øynestykkere og steinfluer, bier, maur, termitter, lus, lopper, 

gresshopper, sommerfugler, myggriket.  

En egen grein av larver går mellom disse til kappedyr og fisker, som igjen hos fisk viser nervestreng, 

ryggstreng-korda som er en slags bruskstreng, og etterhvert virvler, og kalles virveldyr. Hjernen deres er delt 

ryggmarg, og hjernemarg som er koblet til ryggnervestrengen og som igjen er delt til hjernesentre som det er 

rundt 6-7 viktige områder av som pons, mellomhjerne, lillehjerne, og storehjerne, stort sett likt som for 

amfibier, paddedyr, og reptiler, eggleggende krypdyr som øgler og krokodiller og som er slik hos fugler og 

pattedyr. Og merkelig nok på mennesker! 

Det nye systemet virker likt når vi ser på fosterutvikling hos fisk, paddedyr, øgler, fugler, pattedyr og 

mennesker. Dette er likt som oppdelingen av biologiske klasser stort sett også for dyreriket, og lignende for 

planterikets vekstfunksjoner og der klassifikasjon a biologisk, fosterutviklinger og de heologiske fossile lag 

viser det samme for hva som kommer først og lag med nyere type fossiler fra dyp-berg-fossiler og frem til 

nær overflaten likt som vi ser alt i dag.  

Å studere til lege, geolog, biolog, fossiler og foster-utvikling, viser samme utviklings-funksjoner 

systematisk. Med genteknologi og sammenligning av de dyr som er levende fossiler, kan man si hva som er 

genetisk glidning, hvilke aminosyrer som kobler for hva, hva som er de mest gjennomsnittelige endringer i 

den genetiske natur for visse perioder bakover sammenlignet med DNA, og man har funnet både arter og 

fossiler som stemmer med slike antaglesr ganske godt mange ganger.  

Med de bakterir og alger vi har, samt flagelatter og amøber, encellede sopp, kan man genetisk finne 

stamfedre i gruppen, og det har man gjort en del av, og også med overlevende fossile bakterietyper. At de 

første celler av bakterier og første encellede organsmer kan altså delvis kartlegges noe.  

De nye geologiske tiders oppdeling baserer seg ikke bare på lagene i bergartene, men fossilene, og 

antagelser av, og dermed funn av bakterie-arter i de eldste lag, og derfor at biologi, genteknologi, fosterlære, 

legeforkning på hjerner og kroppsorganers organiske funksjoner og DNA, samt geologenes mikroskopiske 

forskning som viser unike variasjoner for hvert geoliske lag, at der er nok til å gi ganske store og nøyaktige 

tids-forandringer og antaglese av tid basert på alle målemetoder.  
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Når 10 målemetoder og kjemi-fysikk, matematikk er blandet inn i undersøkelsen sammen med disse, 

og ledespor fra organisk forskning, så er det stor grunn til å tro at de ikke ligger så langt unna et faktisk 

hendelses-forløp, og at evolusjonen er mer sansynlig enn det man tidligere trodde. Forskerne selv har jo blitt 

overbevist. De vil fastslå dette som vitenkspelig sikkerhet like så sikkert som enhver matematikk eller annen 

mening om noe, som mennesker har. Her er det bred enighet mellom forskere verden over, på dette feltet. 
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Nyere inndelingen av geologien. 
 

 
 

Eksempel på Geologiske underperioder, og periode-stadier. 

PERM Under-periode:  Cisural, 299-271  Guadeloupe (zechstein) 271-260  Loping 260-251millioner år. 

Masseutryddelsen som følger utrydder 90 prosent av alt marint liv, men tyder på at det ikke har vært så mye bedre 

for landdyr og landplanter. 

For å sammenligne med Trias, perioden etter Perm, så er denne også delt opp i under-perioder og stadier. Det kan 

man velge ut fra sporfossiler eller klimaendring, arts-død. Men det er basert oftest på at hav eller land viser typiske nye trekk. 

I Trias er underperioder for de som driver med marin biologi, at det med 1/1,5-0,5, million år, er preget av en nykomling av 

blekkspruter innen samme arts-slekt av blekkspruter, som slik dekker 70 underperioder av Trias, eller eventuelt 30 

underperioder av en del av Trias, for eksempel hovedperiode 1 av Trias.  

Vi har lignende saker for slekter snegler, eller av encellede algers periode som dominans det meste av jorden rundt. 

Hva er så typisk ved Blekksprutene her da. Vel skallwet har spiral-mønstre, avstand mellom disse, og visse foldeforskjeller i 

åpningen, og visse tykkelser spesielle steder. Den arten den har endret sitt mønster fra, kan fremdeles leve side om side med 

denne i ti millioner år. Men det er enkelt å se at en ny variant ikke har vært tidligere. Om det hadde vært elefanter og nesehorn 

på dinosaurusene tid ville vi sett det.  

Om det var mange huskatter på urpaddenes tid ville vi sett dette. Også om det var otere sammen med trillobiter. Om 

det før de flercellede former finnes i de dype lagene, bare encellede vesener, og det plutselig var en blåhval eller isbjørn der, 

ville vi sett dette. Vi ville ha sett om det var en stol fra Ikea blant sjø-skorpioner. På land kan pollen, og en viss dyre-art, være 

måle-graden. Geologene selv må for hvert distrikt som hadde ulikt klima og arter lokalt i soner, dele opp sitt område som 

understadier, og minst en av disse er mer generelle, kan gi godkjent benevnelse for en under-periode, understadium. 

 

Søk etter geologiske perioder selv. Søk etter underperioder i disse tidene. Søk på fossiler og livsorganismer i disse 

tidene. Søk på Universitetets geologiske institutter, søk etter hovedoppgaver i geologi og fossilogi. Søk også etter jordens 

tider og dannelse, aldringsprosess. Les om utviklingsteori og evolusjons-teori, nødvendig biologi. Les litt om arv, 

kromosomer, gener, celle-delings-funksjoner, nye avkom, Hvilke arter levde og hvilke er sporfossiler for tidene. Hvordan 

daterer man tider. Arkeologisk og geologisk. Fast fjell er eldre enn løsmateriale og tilhører geologisk forskning stort sett. 

Løsere jord, leire, nyere sandstein kan stort sett anses som nyere og arkeologisk. Hva all dyrking fikk frem. Fjell raser. 
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Cellen 
 

Celler. Navn på avgrensede områder. Stort sett små rom. Oppbevaring. Spesielt aktuelt etter at vi 

oppfant mikroskopet. Vi oppdaget innen 1700 at planter hadde tydelige celler. Blant annet i materialet kork 

som var på flasker. Vi oppdaget det samme med dyr, sopp, men det tok tid før dette ble mer bestemt viten-

skap. Da revolusjonerte dette vitenskapen om dyrelivet.  

Nå hadde parring, sed, egg, vært kjent siden oldtiden grunnet at froske-egg var så tydelig markerte. 

Denne har da en slags eggehvite som den befrukte eggcellen tar næring fra. Etter noen dager synes et foster 

inne i eggcellen, større, og den blir et rompe-troll som svømmer rundt nede i vannet med gjeller. Etter noe 

dager vokser det ut ben, og snart endrer rompe-trollet seg til en liten frosk. Som puster med lunger på land. 

Den samme prosessen skjedde med padder og salamandre, ganske så likedan. Noen beholder både 

gjeller og lunger hele livet, i alle fall minst en sort. Interessen for graviditet og at det utviklet seg barn, ble til 

en noe mer grundig undersøkelse. Vi ville vite hva som skjedde, hva som var bra, hva som gikk galt med 

utviklingen, hvorfor og hvordan alt dette skjedde. Men det førte til at vi undersøkte celler i organer også, og 

hud-celler. Det er nå man oppdager en mørk flekk, en celle-kjerne. Da vi fremdeles ikke hadde sterke nok 

mikroskop kunne vi bare anta at bakterier hadde noe lignende. Sykdom, bakterier, virus fremdeles mystisk. 

Da organer var viden kjent siden oldtiden, så var dette stort sett klassifisert. Man fant ut mer om 

bruksområdene til disse etterhvert, der det var mer tvil om saken. Doktor Harvey oppdaget at et firfisle-hjerte 

fortsatte å slå etter at det var skåret ut. Det pumpet liksom blod ut. Han fastslo at hjertet fungerte som en 

pumpe. Dette førte til en konklusjon om at mennesket fungerte lignende en maskin. Delene hang sammen i ett 

samarbeidende nettverk. Helt en mekanisk maskin var det ikke tenkt som, men noen mente også det. 

Men hvorfor begynte dette alltid med en celle, som senere delte seg opp? Og videre oppdagelse viste 

at det var små celler som levde i vann som aldri vokste mer. De bare delte seg i to like. Ellers fortsatte de å 

fungere som en-cella organismer. Celle-biologi ble til som forsknings-gren. Men vi skulle fortsatt bare anta at 

krysninger mellom egenskaper fra foreldre skyldtes arv bundet til en befruktet eggcelle. Mange var enda fast 

bestemt på at det lå andre mer guddommelig bestemmelser bak og i livs-virkninger.  

Både virus og bakterier er oppdaget rundt 1900 til første verdenskrig. Fra da skilte man dyreriket, men 

også planteriket opp i langt bedre kategorier, og start på livs-utvikling fra frø til plante og egg til dyr ble super-

spennende. Vi kunne også kanskje finne ut mer av sykdom. Eller hvordan unngå dette. Men gåten med arv og 

befruktning, det man rundt 2 verdenskrig kalte kromosomer, var hvilke man var sikker på at gener, deler i 

arvematerialet for ben, hår, øyenfarge, høyde, mange egenskaper, at det lå her inne i denne delen av cellene. 

Etter andre verdenskrig er det bare noen få forskere, kanskje bare 5-6 team som undersøkte dette meget 

ivrig der 3 team lå langt fremme, En amerikansk gruppe, Og et par engelske. De andre team, enkelt-personer 

ga derimot de viktigste gode informasjoner om betydningsfull og avgjørende informasjon. Men det er her at 

Rosalind Franklin som tilhører det ene teamet har elektronmikroskop tilgjengelig, og som James Watson, 

Francis Crick fikk bilde-kopi fra. Bred enighet om at hun hadde forstått saken, og hadde levert sin egen rapport 

om dette. Celle-organeller og deres arbeid er under full avdekning ned til atomene! Dette er 1951-52. Maurice 

Wilkins var også med ved oppdagelsen av selve DNA-koden for proteinbygg. 1962. 

Ganske mye var definert av Charles Darwin om arvelige betingelser, evolusjon, og Mendel hadde testet 

krysninger av erter slik at han fikk avkom med bestemte gitte mengder av hver sort som senere er kalt gener. 

Men hvor begynte alt dette. Arvelige likheter og egenskaper, og krysninger av korn og hester, avls-dyr, hunder, 

finnes i sivilisasjonens vugge, hus-dyr-hold og korn-dyrkning. Det er funnet lister som ligner på Mendels gen-

lister: krysninger som er 5000 år gamle for krysning av dyr. Krysning av korn kan være 8000 år gammelt. 

650 fvt.: Natur-filosofer i Jonia åpner for natur-forskning. Thales sier at alt liv er avhengig av vann. 

Betingelse for alt liv. Elev Anaximander: Alt er ett, bevegelig, uendelig, dets prinsipp det grenseløse, et 

kontinuerlig sammenhengende alt. Elev Anaximenes, at Anaximanders kvalitative gjenstridighet er kvantitativ 

også, likevektig utveksling. De binder rom og tid sammen. En bevegelig, utvekslende driftsverden, en kraft-

motkraft, likevekt av samme funksjon, som grunnlag for kaos-kosmos. Anaximander 600 år før Augustus 

år 0, (fkr), vestlig tids-regning; At livet kanskje hadde oppstått i mudderet og utviklet seg med jordens 

aldring, og at menneskebarnet som var hjelpeløst tydet på en lang og komplisert utvikling. 

Anaximanders relativitets-teori, (enhetlig gjenstridig rom-tid-bevegelse), og evolusjons-teori 2500 år 

før vår tid vekker oppsikt. Parmenides: at Altet, ikke kan forandres/forsvinne: like meget totalt i evigheten. 

Forandringer er bedrag. Rom-tid-krefter er evig totalt. Bevissthet trolig også, og tror på sikre moral-lover. 
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Pythagoras følger dette opp, der han er bestemt på at summen av alle bevegelser er konstant. 

Heraklit at det er likevekt i like og ulike som holder en balanse i en konstant endring, forandring 

Demokrit: Ren natur, tomrom, atomer, bevegelse, bevissthets-atomer, at det fantes ingen guder.  

Anaxagoras. Enhetlig rom-tid-bevegelse, konstant mengde, sirkulasjoner, at kosmos, verdens-

fornuften skiller ut forskjeller, (like/ulike), og sjelen, bevissthetens oppgave er å se/merke forskjell på dette. 

Demokrit mener at de minste enheter er atomer og alltid har bevegelse, for den har alltid vært. Og da 

vi tenker likt som rekkefølgen av det vi ser foreslår han sjels-atomer som legger seg i samme rekkefølge. Vi 

husker i samme rekkefølge. Platon og Sokrates er konsentrert om orden i samfunn og moral. Platon striks, 

Sokrates åpen og kan endre seg ut fra sakstilfellene, hensyn til hva noen står opp i, deres utgangspunkt.  

Aristoteles mener at vi ikke er udødelige, at vi har bare et liv. At det de andre har nevnt tyder på at det 

er likevekt i alt, at det er fast mengde energi, bevegelseskraft, drivkraft, og at naturen har egne lover. Han 

mener at tenkning også er en form for bevegelse, kombinasjoner, og innfører de logiske syllogismer: Hvis A 

= del av B, og B er del av C, er konklusjonen at A = i C også. Naturen måtte undersøkes med redskap som 

passet saken, og helse, lege var viktig, og at vitenskap måtte bli et eget rike. Han skilte altså ut vitenskap som 

forskning, der metoden for saken og redskap til å undersøke/beskrive saken måtte tilpasses. Vi har begrepet 

konstant energi fra han, altså drivstyrke. Aristoteles: Logikk for like/ulike, konstant energi, bevegelses-

total, vitenskap for sjel og kropp, form-egenskaper i naturen og bevisstheten, metoden for systematisk 

undersøkelse med rett instrument. Gjelder atom-modell også. Fysiske minstedeler, i dag i organisk kjemi. 

Aristark, Pythagoras, Euklid og Arkimedes er bare noen av de revolusjonerende i vitenskap den tiden. 

De er helt eksperter på begrep om mål og enheter. Arkimedes finner kraft-forskjeller og tetthet til legemer og 

lover for dette matematisk, oppdrift i vann med mer, hvordan du regner ut kula og kjeglas volum og overflate 

med mer. Lager trinser, taljer til tunge løft som kan dra skip til sjøsetting. Kastemaskiner og spesial-ram-buer. 

Det skjer en god del på lege-fronten med Galenos 200 ekr, og videre i den arabiske og senere 

muslimske verden. Det er fulle operasjons-haller fra 400-500-tallet, og fra 700 overtar muslimene en slik 

utvikling, som blir oversatt til europeisk igjen rundt 1000-1100-tallet. Kroppsviten blir overført som tegninger 

av Vespas og da-Vinci med feler 1500-1600 da kikkerter og første forsøk med mikroskop begynner.  

Helt tydelig at noen tester to linser etter hverandre for å se noe som er smått, Galileis kikkert og 

akselerasjons-lov. Keplers planet-ellipse-baner. Både Bruno 1600, Spinoza, mange som bedrev lege-forskning 

hadde sett celler og alle de små mikrobene som levde på kroppen vår. Anton van Leeuwenhoek forbedret 

mikroskopet: og kalt «mikrobiologiens far». I 1674 oppdaget infusjonsdyr i 1676 bakterier 1677 sed-celler, 

1682 muskelfibre. En engelsk lege at kork hadde (plante-)-celler. I slutten av same århundre: hjerte-pumpe-

oppdagelsen og ny blod-system-drifts-teori av Harvey.  

Det er også en tid der atomteorien tas frem på nytt, og med Lavoisier kjemi og Daltons atomteori er 

dette i gang. Forskning på dyr, og elektrisitet som dominerer, og som via baser og syrer inngår i kjemi som en 

hovedfaktor. Syrer og baser er kjent gjennom hele historien, men hvorfor hadde de elektrisk forskjellig 

ladning. Forskning på planter, dyr, hjerne, stoffskifte, fotosyntese, økologisk kretsløp stadfestes som klare 

fakta-grener. Som årsaken til biologien som ren forskning, og til den senere celle-biologien som fagvitenskap. 

Utenom hva vi har tatt opp om proteiner, fett og sukker, DNA, RNA, genetisk kode, så står vi foran 

cellens indre organeller. Her opptrer arche-bakterier, prokaryoter, og bakterier, sopp, planter og dyr som har 

en ekstra cellevegg rundt DNA-et inne i cellene, eukaryoter med organeller.  

Vi visste jo at eggcellen var en, men måtte befruktes. Men noen en-celler og bakterier delte seg ofte 

bare i to med en ganske lik kopi, altså klonet seg selv. Poenget er at det begynner uansett med bare en celle. Tidlig etter 

1800 visste forskerne at plantene brukte fotosyntese med opptak av CO2, vann og Sollys til å ta opp mineraler 

og bygge disse sammen, og produktet ut var Oksygen til lufta. Mens stoffskiftet hos dyr tok opp oksygen, 

bygde inn næring, og ga ut CO2. Om vi brant planter og dyr kraftig var det bare aske og jord igjen, rett og slett ikke noe 

organisk i den forstand, ikke noe fett, proteiner eller karbohydrater, ikke noe som kunne gi liv lenger i alle fall uansett hvor lenge 

det lå for seg selv. Og plantene trakk jord, mineraler opp, og omgjorde det til organisk, og plante-etende dyr og rovdyr levde videre 

på dette. Da cellen kort og greit er årsaken til prosessen måtte man finne ut hvilke av systemene inne i en celle som fikk til dette. 

Dette tok ganske lang tid. Først etter 1960, og videre etter 1970 skyter denne forskningen en større fart. Man finner organeller inne 

i cellen, en slags mikro-organer som gjør sine deler av jobben. Forbrenning av organisk ble regnet i kalorier likt å varme vann. 

Det man vet nå er at DNA-et bestemmer form på individet, bestemmer egenskaper, bestemmer hva 

som skal produseres i hvilke mengder av proteiner, og at RNA er hoved-budbringer.  
Men det er også massevis av enzymer her også, både som proteiner og ioner, og hormonlignende enzym-blandinger av 

sukker, fosfat, protein og fett. Vi skiller ut organeller og navn på disse i cellene, for planter, dyr, bakterier, og beskriver et forløp for 

prosesser, ut fra hva som produseres i cellen og hva som kommer inn og skyves ut. Nå om beskrivelser av celler fra de enkleste til 

de mest kompliserte i livs-riket biologisk og genetisk. Fra atom-modeller fysisk til atom-modeller for organiske funksjoner. 
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Bakterier 

Arche-bakterier, bakterier. De minste i verden. 
Bakterier er betegnelse på 2 forskjellige riker bakterier. Dette er arche-bakterier og ekte bakterier.  

I dag regner man med at disse har en felles stamfar. Noen tror/mener fortsatt at de er resultat av to 

forskjellige, kanskje flere forskjellige arts-områder som har oppstått uavhengig av hverandre. Men mange 

undersøkelser viser at det finnes noe ganske strengt felles også. Ingen Arche eller bakterie har kjerne-

membran. Kun Ring-DNA. Et unntak er med blågrønn-bakterier, blågrønnalger, der mange har en DNA-

streng, og åpning mellom cellene nesten som en sukker-erte-belg før neste DNA-streng synes i neste belg. 

Arche-bakterier, Erke-bakterier blir også kalt Ur-bakterier eller ekstremo-filer. De er ikke 

giftige og gir ikke sykdom. Men de kan leve i tarmer og myrer, torv. De har evnen til å overleve i helt ekstreme 

miljøer, slik som i varme kilder og svovel-kilder. Kjent fra vulkanske skorsteiner på havets bunn også. De er 

anaerobe, som betyr at de klarer seg uten oksygen. Mange av de dør av oksygen. De klarer å produsere 

metangass selv.  

Fordi de produserer metan selv, tåler varme-kilder, svovels-kilder, kan dette minne om ur-atmosfære 

og havet tilbake da jorden var preget av konstante slike forhold som var helt ekstreme. Denne forskjellen på 

bakterier som er anaerobe og produserer metan, ble først oppdaget i 1977. Man trodde tidligere at det kun var 

en type alminnelige bakterier. Som tarmbakterier er de nødvendige for at større livsformer skal overleve. 

Mens bakterier ellers kan ha utviklet seg i egne grener videre fra noen grupper av (ur-)arche-bakterier, 

og slik skilt seg godt ut fra disse, så finnes det altså likheter. Mange er usikre på dette. De må heller ha hatt en 

felles stam-bakterie-art. Archeene kan også være mer moderne. Arche-bakteriene er de som har et nærmere 

slekts-skap til eukaryoter enn de andre bakteriene, da de leser av sitt DNA på en spesiell måte som vi kun 

finner hos eukaryoter, som betyr organismer med ekte celle-kjerne, egen membran rundt DNA-et.  

Arche-bakteriene har ikke kjerne-membran, men leser seg frem på DNA-et på samme måte for helt 

spesielt viktige sekvenser slik som hos eukaryoter. Man er derfor ganske sikre på at en slik variant har gitt de 

første celler som tidlig, eller helt har archeer som stamfedre. For utenom dette så vil avansementet hos 

eukaryoter ha gjort ett hopp som forskerne stiller seg tvilsomme til uten å finne noen slike spor ellers.  

• Arke-bakterienes cellemembra bygd av Etere  = Glyserol-etere + 1 grenet  Fett-Alkohol.  

• Ekte bakteriers cellemembra bygd av Estere  = Fett-syre-Estere  +  Glyserol.  

Arche-bakteriene som skiller seg ut, regnes som ekstremt tilpasset sitt miljø, spesielle miljø slik som 

svovel-kilder, varme, sure svovelkilder og undersjøiske, vulkanske utblåsninger med temperatur rundt 80 °C 

og pH < 2 (Sulfolobus, Thermoplasma, Pyrolobus). Normalt 80 °C. Pyrolobus ved undersjøiske vulkaner 

overlever 113 °C.  Archeene er en viktig for resirkulasjons-omdannelse av karbonforbindelser jorden rundt. 

Ellers, i de sterkeste saltlaker, saltsjøer, de fleste klarer metningen på 32%, som rødmidd-

bakterier, halo-bacterium, (halogen), mulig årsak til flamingoenes rosa fjær, haloer som liker salta mat, fusk og 

kjøtt, og andre bacterier i olje-reservoarer, på strender med olje-forurensning virker de noe effektive. De gjør 

stor jobb med å absorbere og bryte ned miljøgifter. I andre mer normale miljøer mener forskerne at de ekte 

bakteriene og de større livsorganismer har utkonkurrert dem. De finnes i abslolutt oksygenfraværende miljøer, 

methano-bacillus, methano-bacterium, Metan-bakteriene. Også i sterkt alkaisk miljø. 

Arche-bakterier=Erke-bakterier=Ur-bakterier=Ekstremo-filer: 
Slekter: Salt-bakterier; Haloarcula, Halobacterium, Halobaculum, Halococcus, Haloferax, Halorubrum, 

Natronobacterium, Natronococcus. Ekstremt termofile Varme kilder: bør ha minst 80°C, flest trives 100-110°C: 
Acidianus, Desulfurococcus, Desulfurolobus, Methanothermus, Pyrobaculum, Stygiolobus, Sulfolobus, 
Thermofilum, Thermoproteus. Slekter fra dyphavs-vulkan-rør: Archaeoglobus Methanococcus Methanopyrus 

Pyrococcus Pyrodictium Pyrolobus Staphylothermus Thermodiscus Thermotoga. Arche-bakteriene mangler 

kjerne-membran, leser DNA for spesielt viktige sekvenser likt eukaryoter: 

I teorien kan noen slike bakterier også ha invadert ledige fettceller som det kan dannes store mengder 

av der lava og saltvann møtes, men også der lava og ferskvann dannes. Ikke umulig i dype fjellkløfter, huler, 

dyphavs-skorsteiner heller. At innelukkede mikrogrotter med DNA, sukre, fett, ribozym, kan ha startet opp en 

fett-stabilisering rundt seg selv er jo heller ikke umulig, og så sluppet ut i havvannet utenfor, og virket. 

Hele cellen, alt kan gjenkonstrueres med atomer, molekyler med kjente egenskaper, men 

kombinasjons-funksjoner er enorme hos disse. Bare leddene i et molekyl kan endres i mange stillinger, og 

kombinasjon av mange slike gir raskt toppede muligheter. Atom-funksjonene som er mindre størrelser enn 

begrepene jord, luft, ild og vann og bygger disse, er slik sett fra fysisk støv, også organiske bygge-steiner. 
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   DNA og Cellemembran i Livs-Organismenes rike: 
Chema-start Mellom DNA-gen-arv og celle-membraner finnes mRNA og Ribosomer til Protein-bygging 

Arke-bakterienes cellemembra bygd av Etere  = Glyserol-etere + 1 grenet  Fett-Alkohol.  

Prokaryoter  DNA-avlesning: Xtra-ordinært? Likhet  Eukaryoter 

   Mangler celle-kjerne ekstremofiler Syntetiserer organisk av mineraler 

   Ring-DNA 

Ekte bakteriers cellemembra bygd av Estere  = Fett-syre-Estere  +  Glyserol.  

Prokaryoter   DNA-avlesning:   Ulikt (Arkeer+Eukaryoter) 

   Mangler celle-kjerne   Syntetiserer methan og organisk av mineraler 

   Ring-DNA men noen andre former,) 

   Kan ha celle-vegg av Kitin N-acetyl-glukosamin i lange kjeder. 

Cyano-bakterier: Blågrønn-bakteriene Cyano-bakterier Fototrofe DNA-avlesning lik ekte bakterier 

Prokaryoter   utstrakt DNA/ring-DNA blågrønn-bakteriene Fotosyntese 

Organismer med en ekstra indre kjerne-membran rundt DNA-et 

Dyr Cellemembra bygd av: Fett=fosfolipid, glykolipid, lipid,+Kolesterol (struktur + steroidhormoner). 

Eukaryoter  DNA-avlesning:   Likhet  Eukaryoter 

   Mitokondrier, stoffskifte, eget DNA 

   Kjerne-Membran 

Protister  Amøbe-Flagellater Likt som dyr, men også planter. Kan ha begge egnskaper 

Sopp Cellemembra er bygd av Ergosterol omdannes av ultrafiolett lys til D2-vitamnin ergokalsiferol 

Eukaryoter  DNA-avlesning:   Likhet  Eukaryoter 

   De fleste har celle-vegg av Kitin N-acetyl-glukosamin i lange kjeder. 

   Mitokondrier, stoffskifte, eget DNA 

   Kjerne-Membran 

Planter Cellemembra bygd av Fosfolipider og proteiner:  

Eukaryoter   Bio-membranene dobbelt-lag med lipider med innleirete proteiner og steroider.  

   DNA-avlesning:   Likhet  Eukaryoter 

Cellevegg Cellulose og lignin, (Polysakkarid + 3 aromat-alkoholer), + hemicellulose, og pektin. 
Cellulose C6H10O5)n, polysakkarid β 1→4, + 
+ lignin  p.kumarylalkohol-koniferylalkohol-sinapylalkohol 20-40% i tørr ved. 

Celleveggen kan inn-leires i lignin, kiselsyre, kalk, slim-stoffer,  

Celleveggen kan uten-på-leires kork/bark = suberin, kutin eller voks. 

   Kjerne-Membran  

   Mitokondrier, stoffskifte, eget DNA 

   Kloroplast, stoffskifte, eget DNA Thylakoid-membran Chema-stopp 
Kloroplasten har eget DNA/ribosomer: Kloroplasten har som mitokondrier en kjerne-lignende membran. Inne i 

kloroplasten finner vi Grana, stabler av thylakoid-sekker. X1: Thylakoid-membranen har klorofyll og 

karotenoider/fargekorn som er bundet til proteiner og elektron-transportører. Disse pigmentene deltar i 

fotosyntesens lysreaksjon hvor de hjelper til å danne kjemisk energi og reduksjonskraft i kloroplasten. 

Tylakoidens hulrom kalles thylakoid-lumen. Thylakoidene har et høyt innhold av galaktolipider med mye 

linolensyre som gjør membran mer flytende enn andre membraner i cellen. 
Denne danner nå ATP og O2, samt Pyruvat(pyrodrue-syre/sukker). Plantene klarer også å fange inn 

nitrogen som opptas for å lage proteiner, der Klorofyllet er involvert. I Plantenes kjerne med DNA så styrer dette 
ribosom-oppbygning og protein-syntese-kontrollen. DNA og RNA sammen med enzym-aser og proteiner virker 

som et ribozym for Ribosom-oppbygningen. Frakten inn og ut av kjerneområdet for de forskjellige forbindelser 

som dannes handler om kjemisk balanse som igjen handler om likevekt i spenninger og masse som kan gjengis 

av de gravitasjons-elektro-magnetiske rom-balanse-forholdene. Kloroplasten må være en cyano-bakterie. 

Plantene har også mitokondrier som også finnes i dyr, den tidligere purpur-bakteriens kjerne: 

Mitokondrien: Dyrenes og Plantenes Mitokondrier = alminnelig stoffskifte-funksjon for ATP og H2O-

produksjon. At Nicasin = niacin = nikotinsyre = nikotinamid = B3-vitamin og Riboflavin = lacto-flavin = vitamin G 

= B2-vitamin er de to stoffene som danner NAD/NADH-funksjoner som 2 motorer i mitokondrienes stoffskifte. Altså 

operatører i sitronsyre-syklusen Pyruvat/pyrodruesyre/drue-sukker-prosessen, som protein-sukker-forvandlingen, og 

som også er leverandør til nitrogen/ammoniakk-utskillelsen/urin, og videre karbon-nedbrytning til CO2 som fraktes ut 

av mitokondrien ut av cellen, ut av lunger. X2: Mitokondri-membraen har enzymer og proton-pumpe som er bundet 

til proteiner og elektron-transportører. Mitokondrien er cyano-bakterie: Purpur-bakterie. 
Listen og informasjon på forrige side handler om at det er klare forskjeller i cellemembran-bygningen mellom 

artene bakterie-typer, protozoa, planter, sopp og dyr. Det betyr at det også er en forskjell som skjema nevner om cellens 
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DNA, arvestoff, og cellekjernene, mellom disse også. Vi kan si forskjell på kromosomer eller gener, livs-funksjons-koder. 

Disse forskjellene går igjen for innhold og virkemåten til organismene videre i skrift om cellen(e). DENNE LISTEN KAN 

MAN GÅ TILBAKE TIL. EVENTUELLE FEIL SPILLER INGEN ROLLE. DET SOM ER VIKTIG ER AT DET ER 

MANGE RIKTIGE KLARE FORSKJELLER, OG SOM MAN FORSTÅR BETYDNINGEN AV ETTER HVERT. 

Både mitokondrien som stammer fra cyano-bakterien kalt purpur-bakterien, og kloroplasten som virker 

som en cyano-bakterie med DNA, stammer altså fra cyano-bakteriene, blågrønn-bakterienes slekts-rike. 

At de 2 vidt forskjellige stoff-regulerende cyano-bakteriene har invadert noen plasma-lignende 

amøber, eller kjerneløse flagellat-lignende organismer som var encellede. Man vet at flagellater og amøber 

kan endre seg til hverandres form, danne flagell og redusere den igjen, og at enkelte flagellater kan endre kost 

til fotosyntetisk mineral-meny, og tilbake til fullt organisme-etende med mitokondrie-stoff-skiftet. Vi kan se 

nordsjø-snegler som er hvite, oppta klorofyll i lymfevev, blir grønne og dobler lengden. Er ikke mikrobe. 

Plantenes forskjellige celler kommer av at en eller flere stamceller er sammen i frø, eller som levende 

en-celler, og som har blitt befruktet av sed-funksjoner, ekstra gen-pakke, der de lenger ikke bare kloner seg. 

Slik som mer avanserte dyr der den ene cellen som så etter en viss tid aktivisere en ny aktiv gen-funksjons-

rekke i samme DNA, slik at den produserer mer ev det ene eller andre proteinet, eller sukker-fett-typer, så 

ender det med at en ny stamcelle-art skiller seg ut som vekst av et nytt organ, nyre, bein-vev, blod, et 

sanseorgan, og med ulike vekst-hormoner.  

Dette er samme årsaken til at plantenes DNA leser nye avsnitt gen-materiale for hvilke fett-, sukker-, 

proteiner som nå skal bygges når en celle dannes som start på en annen celletype i samme plante, at de får 

sine forskjellige lag-delinger ut fra en opprinnelig celle, og derfor forskjellige celletyper i de forskjellige 

plantevev. Altså på senere tidspunkt i en utvikling, gen-endring, som gir plantenes forskjellige celler, som rot-

celler, stengel, blad-celler, epidermceller, hudceller også videre. 

Arche-bakterier og ekte bakterier, at disse ikke har cellekjerne, centrioler, cytosomer, mangler celle-

organeller som eukaryotene, og betyr at de utenom bakteriofagene ikke har særlig andre nedbrytere. Om da 

den DNA-sekvensen eller annen del av disse bakteriene ikke kan produsere bakteriofager, så vil cellen kunne 

utvikle seg feil uten å bli brutt ned. Om disse sprekker til slutt, og om de har delt seg i store mengder og så 

sprekker, kan arvestoff og ribosomer komme ut i vannet eller bli lukket inne i celle-kuler, vesikler, som 

mangler andre stoffer i stor grad av proteiner, sukre, andre fettstoffer. Fraktes ut i verden i membraner. 

Enten kan slike være med strømmer rundt i havet, i ferskvann, fuktige strøk, være med synkende hav-

strømmer og opp igjen. Hva levetiden i slike tilfeller skal være for DNA-ets holdbarhet, eller ribosomets 

holdbarhet er et spørsmål. Men også hvilke områder som kan være mettet med alle slike viktige stoffer grunnet 

lava-saltvanns-reaksjoner eller masse-død med mye annet organisk avfall.  

Spørsmålet vi kan stille oss er at både ribozymer og tilfeldige DNA-sekvenser slik, eventuelt sammen 

med lokalt fritt-flytende ribosomer kan være årsak til at en DNA-sekvens dannes og en ny type helt ulik 

bakterietype kan oppstå. Da er det mange grunner til at både en bakterietype eller flere stykker, men også at 

arche-bakterier kan være årsak til at en radikalt annen type bakterie eller fusjon av slike kan oppstå.  

Protein-fattige, fett-fattige, sukker-fattige frie fett-celler uten mye innhold kan bli innvandret grunnet 

spesielle spenningsforhold slik at man får en annerledes variant, og om det skjer mye slikt et sted grunnet 

forholdene så kan ribozymer og ribosomer forårsake produksjon av en del proteiner, da tanken på at det kan 

være ulik tidslengde på deres levetid og delings-hastighet. Resultat? Masse uryddig; men noe kan oppstå. 

Eksperimenter med å ta ut ribosomer, sette dette videre inn igjen i mer tomme fettceller vil kunne 

likedan som bakterie-DNA, eller DNA med reduserte sekvenser vise om disse har en tidsforlenget levetid, og 

hva som ellers kan testes med nærings-midler. En DNA-ring og fettkuler med proteiner og RNA under slike 

lava-/saltvanns-betingelser i dyphav eller på overflaten er ingen kunst: Altså at bakterie kan dannes, men 

trenger altså selv og ha en sekvens som dupliserer proteiner enten enkelt fra miljø, eller som egen gen-sekvens 

som danner en slik. Derfor er tanken på ribozym-funksjonen så aktuell: Den vil kunne danne en slik funksjon 

som kan være holdbar. Ellers: Litt mer spesifikt om Bakterier, blågrønn-bakterier, archeer: 
Grunnen bør vi alle forstå. Når organismer enten er encellede og deler seg med selv-kloning eller en form for 

kjønnet påvirkning uansett hvilket kjønnsfunksjonelt system, men også gjelder alle planter, sopp og dyr, som begynner 

med en celle for kopi til en eller flere nye, men også nye typer celler, så er det klart at hvert arts-rikes ene start-celle 

som startklart, befruktet av signaler eller kromosompakker, betyr at det er i denne ene cellen alle livsformer begynner 

med. Du er en celle fra start av: Om vi ikke regner med mitokondrier i cella. Poenget er at det er et cellekompleks: 

Derfor må de 6 rikenes en-celler omtales. Les derfor resten som at det er celletypene til hvert artsrike du biologisk sett 

setter deg inn i, som at dette kun er forskjeller i hierarkiet, eller om du vil, som den evolusjonære utviklingen også! 
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Blågrønnbakterier 
Blågrønnbakterier, cyano-bakterier, feilaktig kalt blågrønnalger, en gruppe svært enkle bakterier 

fra arkeikum opptil 3,77 milliarder år tilbake, og har eksistert i over 70 % av jordens alder. Blågrønnbakterier, 

med andre mindre bakterie-grupper, lys/strålings-reaktive. De får energi ved fotosyntese. Bakterier og 

blågrønnbakterier, mangler cellekjerne, er prokaryote. Fotosyntesen er i cellemembranen.  

Kloroplast er i Eukaryote fotosyntese-organismer, med cellekjerne, planter, alger. Blågrønnbakterier 

5 grupper-152 slekter-2000 arter. Fersk-/salt-/brakk-/-Vann, jord, fuktige steder, varme kilder 25 grader under 

kokepunktet, arktiske strøk/ørken-klipper. I symbiose med alger, årsak til lav. Ferskvann er hoved-domene. 

Planktoniske eller fast-sittende cyano-bakterier. Fossiler antatt 3,77 milliarder år. 

Protero-zoikum har grunn-hav med matter fra slike cyano-bakterier, som utsatt for mye kalk, forgiftes, 

og danner tykke, giftige kalkhauger; stromatolitter. Giftige og forgiftede blågrønnalger kan ha hindret andre 

celletyper, alger, dyr å komme til. Giftigheten skyldes sterke reaksjonsenheter og kan være grunn til at DNA-

et ikke deler seg konstant ved ernæring slik fritt DNA gjør. At en dele-prosess genetisk gis tids-intervall. 

For 850-550 millioner år siden fortrengtes grønn-alger og andre eukaryoter disse fra å utvikle seg på 

grunn havbunn. Oksygenmengden i luft og strandområder ga fremvekst av komplekse organismer som kunne 

beite på disse mattene. At vi har slik havbunn vi i dag er kjent med fra grunne forhold, og som består av sand, 

stein og rev-dannende koraller. Flere giftige arter i blomstring gir grøtaktig masse ved kyster og strender.  
En av de minste blågrønne i nesten alt hav er Prochlorococcus, oppdaget 1985, kun 0,5 µm i Pro-klorofytter. Normalen i 

artene=100 µm. En nano-organisme. Slekt med uvanlig pigmentering. Hører til fotosyntetiske picoplankton. Trolig den mest tallrike 

fotosyntetiske organismen på jorden. Rekke blågrønnalger klasse Cyanophyceae Familie pro-chloraceae høyklasse 

synechococcaceae Orden synechococcales. 

Det er vanlig å dele blågrønnbakteriene etter form i 5 grupper (morfologiske grupper): Encellete arter som deler 

seg ved todeling. Encellete arter som deler seg med dannelse av kolonier. Trådformete arter med heterocyster, 

spesialiserte celler for nitrogenbinding. Trådformete arter uten heterocyster. Trådformete, forgrenete arter. 
Likt med disse finnes det slektninger av slike som blågrønnalgene, nemlig også ekte-bakterier. Og ganske trolig også arche-

bakterier. Mange tror det helt klart er en og samme stam-bakterie-gruppe forut for disse, men det finnes flere muligheter til at noen 

av disse kan ha hatt eget dannelsesgrunnlag. Arche-bakteriene skiller seg ut fra bakterier og blågrønnalger ved at de leser av, avkoder 

bestemt viktige sekvenser som er nødvendige for eukaryoters DNA-avlesnings-måte, og mistanken til at en arche-bakterieart har 

dannet en retning mot eukaryoter, altså dyr, planter og sopp, ligger stort sett i dette.  

En sterkt utviklet DNA-variant ut fra en slik DNA-funksjonell prototype av arche slik. At den invaderer en større fettcelle  

og blir en kjerne som fungerer ut fra en videreutvikling av slikt DNA. Bakterien kan invaderes av kloroplast og mitokondri fra 

cyano-bakterienes rike. Og at sopp danner sin egen retning kun med mitokondri slik som dyr, men en helt annen innretning av 

membranen, der denne spesialiserer seg på organisk avfall eller symbiose, og snylte-funksjoner, parasittisk. Åtsel-eter. Trenger ikke 

mye organer utad for å finne organisk å fortære. Men avanserte fortærings-egenskaper, og gode formerings-egenskaper. 

 Ett eksempel, liste over blågrønnalgene som er i ett rike blant jordens eldste fossiler, liv. 
Cyanobacteria (blågrønnbakterier) – 150 slekter, mer enn2 000 arter. Om linken virker kan du besøke sider om disse selv. 

• Klasse Cyanophyceae 

o Orden Chroococcales + Pleurocapsales 

 Aphanothece 

 Chamaesiphon 

 Chroococcus 

 Cyanothece 

 Gloeocapsa 

 Merismopedia 

 Microcystis 

o Orden Pleurocapsales 

 Cyanosystis 

 Pleurocapsa 

o Orden Oscillatoriales 

 Lyngbya 

 Microcoleus 

 Oscillatoria 

o Orden Nostocales 

 Anabaena 

 Aphanizomenon 

 Nostoc 

 Rivularia 

 Scytonema 

o Orden Stigonematales 

 Stigonema 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyanophyceae&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Chroococcales&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Pleurocapsales&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Aphanothece&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Chamaesiphon&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Chroococcus&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyanothece&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Gloeocapsa&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Merismopedia&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcystis&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Pleurocapsales&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyanosystis&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Pleurocapsa&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscillatoriales&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Lyngbya&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcoleus&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscillatoria&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Nostocales&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Anabaena&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Aphanizomenon&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Nostoc&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Rivularia&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Scytonema&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Stigonematales&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Stigonema&action=edit&redlink=1
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Viktige informasjoner om arts-riker og deres prosesser fordi det fysiske, kropp, funksjoner 

,grunnet det jeg tar opp om nervesystemet, bevisstheten og behov/sanser, kroppsbalanser, er 

avgjørende for både den kun bevisste følsomme tilnærmingen til funksjoner og moral-begrep, 

handler om dette uansett om det er åndelige eller naturvitenskaps-livssyn jeg henvender meg til. 

Fotosyntetiske bakterier – fototrofe, lys, varme, strålings-reaktiv energi-absorbsjon. 

• OKSISKE blågrønnbakterier (cyano-bakterier) med 2 fotosystemer som produserer oksygen . 

• ANOKSISKE Anaerobe bakterier som grønne svovelbakterier, grønne ikke-svovelbakterier, purpur-

svovel-bakterier, purpur-ikke-svovelbakterier, helio-bakterier og noen acido-bakterier. Produserer 

metan. Disse bruker bl.a. hydrogensulfid (H2S), svovel (S), hydrogen (H2) eller ferro-jern (Fe2+) som 

elektron-kilde. Elektron-transporten, og ATP. Fotosyntesen kan oppgis som: (CH2O er karbohydrat).  

CO2+2H2S=CH2O+2S+H2O og 3CO2+2S+5H2O=3CH2O+2H2SO4.  

Bakterier kan oksidere Fe2+ enzymatisk til Fe3+, en reaksjon som også går ikke-enzymatisk i en 

oksygenatmosfære. Se bakterier og fototrofe bakterier. De to fotosystemene i fotosyntesen hos planter, 

fotosystem II og fotosystem I er dannet via primær endosymbiose med blågrønn-bakterier. De to 

fotosystemene har sin opprinnelse fra forskjellige anaerobe fotosyntetiske bakterier.  

Fotosystem II er en type feofytin-kinon reaksjons-senter, mens fotosystem I er en type jern-svovel 

reaksjons-senter. Det anaerobe fotosyntetiske bakteriene har bare ett fotosystem, enten type II eller type I. Det 

har bakterieklorofyll av forskjellige typer, men noen inneholder også klorofyll a. Anaerobe fotosyntetiske 

bakterier bruker NADH som reduksjonskraft, ikke NADPH som i planter. NADH: Les om ATP og stoffskiftet. 

Fotosystemene hos anaerobe fotosyntetiske bakterier har sannsynligvis utviklet seg fra et homo-dimert 

reaksjons-senter basert på klynger med jern-svovel som elektron-akseptor. Deretter skjedde det en gen-

duplisering av psA til psB slik at det ble dannet et hetero-dimert reaksjons-senter. Fotosyntese som utviklet 

oksygen ble dannet for ca. 2.5 milliarder år siden eller mer, sammenlignet med stromatolitter.  

 For ca. 1.5 milliarder år siden har primær endosymbiose gitt kloroplaster i klorofytter, som i 

grønnalger, også som er i landplanter), rødalger og glauko-fytter. Sekundær og tertiær endosymbiose 

ga fotosyntese hos brunalger, diatomeer, dino-flagellater, euglenoider. 

Blågrønnbakterier og deres rike 
Blågrønnbakterier produserer oksygen i fotosyntesen, har type II (fotosystem II) og type I (fotosystem 

I) reaksjonssenter, inneholder klorofyll a, b, c og d, samt fykobili-proteiner (fykocyanin, fykoerythrin). 

Fotosyntesen skjer i tylakoid-membraner (prokaryoter har ikke celleorganeller), unntatt blågrønn-

bakterien Gloeobacter violaceus. Gloeobacter er en slekt av cyano-bakterier. Det er søstergruppen til alle 

andre cyano-bakterier. Gloeobacter er unik blant cyano-bakterier når: de ikke har thylakoider, som er 

karakteristiske for alle andre cyano-bakterier og kloroplaster. 

Purpur svovelbakterier og purpur ikke-svovelbakterier 
Hører med til gruppen α−, β−, γ−proteo-bakterier, har type fotosystem II og inneholder bakterie-

klorofyll a og b med anoksisk fotosyntese. Anaerobe eller mikroaero-file, bla. i sirkulasjonsløse innsjøer med 

saltvann i bunnen og ferskvann på toppen. Bruker sulfid (HS-) som elektronkilde og som blir oksidert til korn 

med svovel (S), enten inne i cellene (Chromatiaceae), eller utenfor (Ectothirhodospiraceae). Purpur-

svovel-bakteriene kan vokse i områder med høyere konsentrasjoner av sulfid enn purpur-ikke-svovel-

bakteriene. Inneholder også karotenoidet okenon som blir omdannet til okenan i sedimenter. 

Grønne svovelbakterier (Chlorobier) 
Har type fotosystem I, og bakterieklorofyll a, b, c og d, samt klorofyll a i klorosomer. Bruker sulfid, 

hydrogen (H2) eller ferrojern (Fe2+) som elektronkilde. Anoksisk fotosyntese,  obligat anaerobe. 

Eksempel Chlorobium, Chlorobaculum, Ignavibacterium, Chloroherpeton, 

Prosthecochloris.  En art lever i "svarte skorsteiner" på dypt vann, og bruker lys fra bioluminiscens. 

Grønne ikke-svovelbakterier (Chloroflexier) 
Har type fotosystem I, og bakterieklorofyll a, b, c d, og e, samt klorofyll a i klorosomer. Bruker 

sulfid, hydrogen (H2), ferrojern (Fe2+) som elektronkilde. Anoksisk fotosyntese, obligat anaerobe.  

Eksempel Chlorobium, Chlorobaculum, Ignavibacterium, Chloroherpeton, 

Prosthecochloris.   

En art lever i "svarte skorsteiner" på dypt vann, og bruker lys fra bioluminiscens. 
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Heliobakterier 
Heliobakterier er Firmicuter med type I fotosystem lokalisert til cellemembranen med bakterieklorofyll 

og er sjelden type med spesielt absorbsjons-spekter, og klorofyll a. De er fototrofe; kan vokse heterotroft ved 

å fermentere pyruvat (pyrodruesyre). Kan lage endo-sporer/høyt innhold dipicolinat. Vokser obligat anaerobt. 

Bakterieklorofyll blir ødelagt og oksidert av oksygen. Finnes i jord, rismarker, og kan fiksere nitrogen. 

Slekter Heliobacterium (ikke forveksl med Heliobacter), Heliobacillus, Heliophilum og Heliorestis  

Acidobakterier 
Chloroacidobacterium har type I fotosystem med bakterieklorofyll a og c., og vokser i surt miljø. 

 

Fra uorganisk til organisk og omvendt, men også reduksjon av organiske elementer. Litt unøyaktig 

uoversiktlig innlegg om viktige omdannelses-prosesser ved klorofyll, kloroplast, (thylakoider), og stoffskifte i mitokondrier 

som ligner denne: Myntet i hast som husk-begrep for biokjemikere, og forskere ellers. Og som for andre som ikke vet om at slike 

prosesser foregår i livs-organismer, men også i mineralske forekomster utenfor livs-organismer der protein, fett, sukker-synteser 

foregår, og enzym-funksjoner.  
Elektron-transporten kan gå begge veier, forlengs og baklengs, og danne NADHPH+H av NAD(P)H+; elektronstrøm for å 

lage NAD(P)H til reduksjon av CO2 kan skje ved flavo-proteiner direkte ved et molekyl HS. Eller ved S2O3 via cytokrom c, quinon, 

cytokrom b, HS+flavoproteinet   Eller benytte quinon og cytokrom b, eller at cytokrom aa3, cytokrom c, så påvirkes av S2O3, 

overføres til cytokrom b og Quinon til flavoproteinet, som så benytter HS, til NAD(P)H-prosessen. NADPH-omvandlingene. Den 

motsatte veien går like bra, der samme elektrontransport via de samme flavoprotein og cytokromer, S2O3, cyt c, til cytokrom aa3, 

som gir ATP,O2,H2O ut som produkter. Her pustes overskudd O2 ut i atmos-færen. 
H2O-dannelsen: Med 2 Fe2+, eller Fe3+ i den ene enden av membran, periplasmaen, der cytokrom c sitter, og gjennom 

membran til der cytokrom a1 sitter som så går ut i cytoplasma, vil denne jern-ioniseringen overføre elektroner til O2, som da finner 

4 protoner, 4H+, som sammen danner 2 H2O, vann ut til cytoplasma. Ved fermenteringen fungerer organisk stoff både som elektron-

donor og elektron-akseptor. Elektroner og fermenteringsprodukt gir redusert organisk stoff. 
Blåalger (Glaucophyta eller Glaucocystophyta) er en liten gruppe (rekke) av encellede planter 

(alger). Gruppen ble tidligere regnet som protozoer (urdyr) med innfangete kloroplaster fra cyano-bakterier 

(blågrønnalger). De har ekte kloroplaster. Disse er imidlertid primitive med rester av cyanobakterienes 

gram-negative cellevegg i behold. Plastiden er tydelig blågrønn, med fykocyanobilin dominerende over 

klorofyllet. Man kjenner kun få arter av blåalger, de lever i ferskvann.  

Disse tas med her for å vise et nært slektskap til blågrønnbakteriene men samtidig noe av veine fra 

blågrønn-bakteriene og til utvikling og oppstandelse av grønn-algene: Alt tyder på at denne grenen grønnalger 

herfra leder til hele planteriket. Fra disse, til tang-tare-slekt her, og derfra til krans-algene som fører til 

landplantene, psilofyttene/ur-bregner, og herunder kråkeføtter, kjerring-rokk og sneller. Snellene vil vel føre 

til frø-bregner.  

Innlegg for spekulasjoner uten bestemt fasit: 
Viktige informasjoner om Celler og organiske molekyler, prosess-løsninger, som inkluderer gener og proteinbyggere, 

omvandlinger av sukker, fett og proteiner, og dermed kan gi opphav til andre typer organismer enn bare de kjente. 

Gloeobacter er en slekt av cyano-bakterier. Det er søstergruppen til alle andre cyano-bakterier. Gloeobacter er unik blant 

cyano-bakterier når: de ikke har thylakoider, som er karakteristiske for alle andre cyano-bakterier og kloroplaster. 

En av de minste blågrønne i nesten alt hav er Prochlorococcus, oppdaget 1985, kun 0,5 µm i Pro-klorofytter. Normalen 

i artene=100 µm. En nano-organisme. Slekt med uvanlig pigmentering. Hører til fotosyntetiske picoplankton. Trolig den mest 

tallrike fotosyntetiske organismen på jorden. Rekke blågrønnalger klasse Cyanophyceae Familie pro-chloraceae høyklasse 

synechococcaceae Orden synechococcales. 

Blåalger (Glaucophyta eller Glaucocystophyta) er en liten gruppe (rekke) av encellede planter (alger). Gruppen ble 

tidligere regnet som protozoer (urdyr) med innfangete kloroplaster fra cyano-bakterier (blågrønnalger). De har ekte kloroplaster. 

Disse er imidlertid primitive med rester av cyanobakterienes gram-negative cellevegg i behold. Plastiden er tydelig blågrønn, 

med fykocyanobilin dominerende over klorofyllet. Man kjenner kun få arter av blåalger, de lever i ferskvann.  

Archeer, ur-bakterier, DNA-avlesning som ligner de Eukaryote organismers transcript-seksjoner av DNA-et. Om en arche 

invaderer en meget stor fettcelle-struktur kan den ha bidratt til en funksjonell stor-celle. Har da cellekjerne. Kan ha dannet en ur-

amøbe uten mitokondrie. Eller uten kloroplast. Om en mitokondrie, altså purpurbakterien har invadert har vi en virkelig amøbe. Om 

en kloroplast har invadert en ur-amøbe vil den kunne ha blitt en ur-alge. Med mitokondrie, også en ekte alge: Se blå-alger. Er like 

viktig for ur-sopp, og ekte encellet sopp. 
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Ekte Bakterier Proteobacteria Eubacteria 
Bakterienes systematiske inndeling er fortsatt debattert. Dette kommer av at «klassiske» metoder for 

slektskaps-rekonstruksjon som tar utgangspunkt i morfologi, det vil si utseendet og næring, har få holdepunkt 

å gå etter, fordi bakterieceller er så enkelt bygd. DNA-gener forteller bedre om slekt. 

Molekylære metoder har derfor revolusjonert bakterie-systematikken, men gir sprikende resultater. 

Grunnene er at bakterier kan utveksle gener mellom ulike bakterie-arter, til og med mellom nokså fjernt 

beslektede. Kandidater til mest basale gren i bakterienes stamtre omfatter både Planctomycetes, Thermotoga 

maritima og Aquificae.  

Delgruppene som er nevnt i boksen øverst til høyre, er basert på den nyeste kunnskapen (per 2004). 

Man vil likevel måtte forvente en del endringer i fremtiden, både grunnet bedre fylogenetiske analysemetoder 

og fordi nye arter vil bli beskrevet. 

Andre vanlige inndelinger er etter utseende, levevis eller celleveggens bygning, men de færreste av 

disse peker ut naturlige slekts-skaps-grupper. 

Klassifikasjon Bakterier 

Gjenkjennelses-inndeling grunnet utseendet eller levevis, grov god gjenkjennelse. 

Inndeling etter utseende: Eldre klassifikasjon. 
På samme måte som ulike planter og dyr har forskjellig utseende (morfologi) har bakterier ulikt 

utseende, både på makroskopisk og mikroskopisk nivå. For bakteriologer og mikrobiologer er det viktig å 

kunne skille de ulike bakterieartene. Dette kan gjøres ved å undersøke deres koloniutseende på forskjellige 

vekstmedia for så å definere koloniens morfologi. 

I tillegg til dette har ulike bakterier forskjellig mikroskopisk utseende og deles da gjerne inn i klasser 

i henhold til fremtoning. En bakterie som er kuleformet eller sirkulær i utseende kalles kokk. Kokker kan igjen 

grupperes avhengig av om de vokser i par, kjeder eller fire og fire, eller i klaser. En avlang eller sylinderformet 

bakterie kalles stav. Det finnes også mer sjeldne morfologiske typer spiralformede og filamentære bakterier. 

 

kokker (kuleformede) 

staver (stavformede; jf. bakterienes navn) 

vibrioner (kommaformede) 

spirochæter (skrueformede) 

spiriller (spiralformede) 

Inndeling etter levevis 

saprofytter – som lever av dødt materiale 

parasitter – som snylter på andre levende organismer 

symbionter – som lever i et gjensidig nytteforhold med andre organismer 

autotrofe – som er selvforsynt med energi vha. kjemo- eller fotosyntese 

Fordelt på utseende er det kun tre typer som er patogene (dvs. parasittiske): 

Staver kan gi for eksempel difteri, kikhoste, spedalskhet, stivkrampe, tuberkulose og tyfoidfeber 

Kokker kan gi for eksempel blodforgiftning, hjernehinnebetennelse, lungebetennelse og skarlagensfeber 

Spirochæter kan gi for eksempel syfilis, borrelia og flekktyfus 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Saprofytter
https://no.wikipedia.org/wiki/Parasittisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Symbiose
https://no.wikipedia.org/wiki/Autotrofi
https://no.wikipedia.org/wiki/Kjemosyntese
https://no.wikipedia.org/wiki/Fotosyntese
https://no.wikipedia.org/wiki/Difteri
https://no.wikipedia.org/wiki/Kikhoste
https://no.wikipedia.org/wiki/Spedalskhet
https://no.wikipedia.org/wiki/Stivkrampe
https://no.wikipedia.org/wiki/Tuberkulose
https://no.wikipedia.org/wiki/Tyfoidfeber
https://no.wikipedia.org/wiki/Blodforgiftning
https://no.wikipedia.org/wiki/Hjernehinnebetennelse
https://no.wikipedia.org/wiki/Lungebetennelse
https://no.wikipedia.org/wiki/Skarlagensfeber
https://no.wikipedia.org/wiki/Syfilis
https://no.wikipedia.org/wiki/Borrelia
https://no.wikipedia.org/wiki/Flekktyfus
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Gjenkjennelse etter genetisk slektskap: Ekte bakterier – Eubacteria 

GENETISK KLASSIFIKASJON 
Slekt-genetisk arts-klassifikasjon hos ekte bakterier Eubacteria 

Bakterieriket Eubacterium: Vitenskapelig klassifikasjon: Domene Bacteria Familie Eubakterier 

Arts-typer Taksonomisk 11 hoved-grupper bakterier 

 

purple (photosynthetic); 

gram positive; 

cyanobacteria 

green non-sulphur; 

spirochaetes; 

flavobacteria; 

green sulphur, 

Planctomyces; 

Chlamydiales; 

Deinococci; 

Thermatogales; 

Arts-typer 

  

Eubacterium aggregans[2] 

Eubacterium angustum[2] 

Eubacterium barkeri[2] 

Eubacterium brachy[2] 

Eubacterium budayi[2] 

Eubacterium callanderi[2] 

Eubacterium cellulosolvens[2] 

Eubacterium combesii[2] 

Eubacterium coprostanoligenes[2] 

Eubacterium dolichum[2] 

Eubacterium eligens[2] 

Eubacterium hallii[2] 

Eubacterium infirmum[2] 

Eubacterium limosum[2] 

Eubacterium minutum[2] 

Eubacterium multiforme[2] 

Eubacterium nitritogenes[2] 

Eubacterium nodatum 

Eubacterium oxidoreducens 

Eubacterium plexicaudatum[2] 

Eubacterium pyruvativorans[2] 

Eubacterium ramulus[2] 

Eubacterium rectale[2] 

Eubacterium ruminantium[2] 

Eubacterium saphenum[2] 

Eubacterium siraeum[2] 

Eubacterium sulci[2] 

Eubacterium tarantellae[2] 
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OM Dyrecellens oppstandelse. 
Vi finner mengder av enzym-kjemiske prosesser slik. Hvorfor skal dette skje når det ikke er noen celle, ikke DNA, 

kanskje ikke RNA, og ikke ribosomer? Altså ren organisk kjemi tross alt. Det viser oss at fra et mineralsk rike som kjemisk 

endrer struktur og kombinasjon til organiske molekyler, kan starte proteinlignende synteser, og en mengde til og med pågående 

utvekslinger uten at det finnes noe mål, eller livs-celler med prosessen. Ganske mange prosesser er altså tilhørende normale 

kjemiske balanse-reaksjoner. Før celler oppstår. Vi har elelrs sett at RNA-sekvenser slik som dannelse av ribozymer faktisk 

bygger sitt eget DNA, samt at fettceller, fosfolipidceller kan dannes uten hjelp av noen annen livs-fungerende organisme. Med 

en større protein, sukker, fett-mengde ved siden av og normal mineralvann som i havet, og mulig i ferskvann om slike organiske 

mengder finnes, at det kan gi grunnlag for en celle-start. 

Ut fra at det allerede i lengre tid over 2 milliarder år, fra 3.7-1.7 milliarder år siden har foregått vekslende funksjoner 

mellom bakteriearter, og mellom blågrønn-bakterier også, og de ekte bakteriene generelt, og at fosfolipid-molekyler dannes som 

lava-saltvanns-mineralsk prosess, da alle andre stoffer finnes i lava, og derfor i eksperimenter danner RNA, DNA, sukre, 

fosfater, karboksyl, lipider og fosfolipider, og danner fett-cellekulergrunnet spenning mellom  vann og fettstoff selv i denne 

tilstanden grunnet fettmolekylenes vann-avstøtende effekt og polaritets-ender, så ligger det klart an til at en stor celle slik kan 

danne en amøbisk variant, der både flere ring-DNA, og bakterie-ribosomer av spesielle typer kan dannes.  

De tidligste varianter og de minste i dag er mulig mer representative for avstamnings-arter i begynnelsen av amøber og 

flagellaters rike, amøbeflagellater, men trolig en tidlig og enkel amøbeform.  

En amøbe er som alminnelige cellers størrelse, en stor fettcellevariant. En stor celle slik med fosfolipider er en amøbe 

uten innhold. Men i slike store prosesser må den være full av aminosyrer, DNA, RNA, fett og sukre, samt fosfater. Om bakterier 

ellers har andre cellevegger, så er ikke fettcellevarianten utprøvd mye inntil 1.5 milliarder år siden, men med stigende oksygen 

som kan virke som drivstoff, så vil også en skjerne med tilhørende stoffskifte-funksjoner som dyr har bli ett nærliggende 

vippepunkt for en mindre celle, og denne finnes altså som purpur-bakterien, en cyano-bakterie vi kaller en mitokondrie. Disse 

har ut fra forskning i dag det samme stoffskifte, samme DNA-koder for stoffskifte-prosess. Samtidig kan vi ikke bestemme hva 

som ellers tilhører DNA-formen til amøben, om dens DNA er ringformet, flere ring-former, at de finner nye balanserte 

spleisinger, om de har eller ikke har noe celle-kjerne-membran enda.  

Denne kan ha kommet til litt etter litt, og blitt dannet ved ett visst spennings-forhold mellom DNAet og RNA-et sammen 

med proteiner og enzymer. Det kan være små endringer som skaper en sone innerst som kan omstille fettstoffenes polare endre 

inn mot et slikt DNA-området og pakket dette inn etter samme mønster som i kloroplast og mitokondrier. Kanskje det også finnes 

en sekvens i vårt DNA som har noe genetisk overført eller likt mitokondrien, kloroplastens evne til å danne en cellevegg rundt 

seg. Dette er å anse som at fettcelle dannes som vegger ut mot verden. Men det indre miljøet er alt et hav som også kan være 

likedan for en mindre DNA-kjerne, at det nå dannes et likedant fett-hylster rundt denne. Vi ser at en rekke reaksjoner også 

oppfører seg slik, at det er ikke bare cellen som deler seg i en prosess, men også kjernefunksjoner og dermed kjerne-membran 

også.  

Om amøben også kan ha hatt kjedeformet langstrakt DNA i stedet er ikke godt å vite. Cellekjernen kan som lignende 

kloroplast og mitokondrier rett og slett være en liten endring av den av disse som har ligget nærmest en oksygen-avhengig variant 

av bakterie eller blågrønn-alge som en del av en eller annen prosess, og kan like godt være gen-opptak fra jern-bakterier, svovel-

bakterier, nitrogen-bakterie, eller kan ha vært en arche-bakterie som leser DNA lignende eukaryoter er altså like fullt mulig som 

at bakterietypene har blitt dannet. 

Dette skal kun kombineres til enkleste form for ribosom for organisk stoffskifte, og kan ha vært lite proteiner, men også 

at en spleising av flere proteiner i en symbiose har skjedd. I visse til-feller kan påvirkninger få en celle-kjernevegg til å åpne for 

en større DNA-spleisesekvens. En stor cytoplasmacelle kan altså ha tatt inn ulike omsetnings-funksjoner av celle-DNA fra andre, 

eller dannet et selv grunnet et ribozym-bygg med den spenningseffekten av enzymer til at fettstoffer blir fortrengt rundt DNA-et, 

altså slik som andre stoffskifte-enheter som mitokondrier og kloroplast er.  

De store cellene og deres eventuelle fasthet kjenner vi til ved de molekyler og proteiner enzymer som alt er til stede som 

kan gi lett påvirkelige endringsbare cellevegger hos store fettceller. At en amøbisk celle har ut-øket sin funksjon, mulig fleksibelt, 

absorbert en mitokondrie, en purpur-bakterie, med et allerede fungerende DNA, som klarer en symbiose med mitokondrien.  

Slike trenger heller ikke å være bestemt avvisende for kloroplast, eller karotenoider, thykoloider. Dette kan ha vekslet 

lenge, det kan være sekvenser som har virket syntetiserende for lys/varme-energi-funksjoner som ligner prosesser i mitokondrier 

og kloroplaster. Alt tyder på at amøben, så på senere stadium, flagellat-struktur har blitt en utprøvende utviklings-egenskap som 

har fungert. I og med at det er amøber som kan gjøre seg til flagellater og tilbake til amøbe, og lignende for flagellater, og at 

noen kan skifte mellom fotosyntetiserende prosess og stoffskifte, kan ha begge deler eller kan endre seg til bare en av formene 

så lenge tilstanden varer uten annen næring enn mineralene, for så med større organisk rester eller bakterier ka endre seg til 

stoffskifte og beiting av dyr igjen for protein-sukker-fett-opptak.  

 Så mange endringer som kan skje blant normale og ekstreme mikrober og eventuelle store plasmaceller, fettceller, er 

ikke lett å bli sikre på. Men at en amøbeform slik vi finner små og store, primitive og avanserte, og de som kan gjøre seg til 

flagellater og tilbake igjen, gir antydninger til at Struktur-endrings-funksjoner begynner med en veldig fleksibel mikrobe som 

kan gjøre det som de andre organismene i sin tid kunne. At det oppstår en hybrid av mineral-plante-dyr-eter.  

En kjempesuppe av allerede fungerende organismer som havner i et enormt inn-tørkings-hav med ulike mengder 

oppløste og fungerende individer, kan også ha gitt opphav til en ny funksjon av DNA-strukturer. Oppstarten av flagellater er jo 

med få kromosomer.  

Archeer, ur-bakterier, DNA-avlesning som ligner de Eukaryote organismers transcript-seksjoner av DNA-et. Om en arche 

invaderer en meget stor fettcelle-struktur kan den ha bidratt til en funksjonell stor-celle. Har da cellekjerne. Kan ha dannet en ur-

amøbe uten mitokondrie. Eller uten kloroplast. Om en mitokondrie, altså purpurbakterien har invadert har vi en virkelig amøbe. Om 

en kloroplast har invadert en ur-amøbe vil den kunne ha blitt en ur-alge. Med mitokondrie, også en ekte alge: Se blå-alger. 
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Vi skal da se på organeller inne i organismer Acheer, Bakterier, Sopp, planter og dyr. For hva er 

vel dyr til forskjell fra andre grener, eller sopp/planter?  

 

Internett-info, med navn, link, etc til tema-sider 

Plantecellen har en utenpåliggende cellevegg: av cellulose, hemicellulose, og pektin 

Cellulose og lignin er de organiske stoffene som forekommer i størst mengde i naturen. I tørr ved er det 20–40 prosent 

lignin. Lignin er fellesnavnet på en gruppe kompliserte kjeder av aromatiske alkoholer som inngår i planters cellevegger. 

Forbindelsen er en av de mest allment forekommende organiske forbindelsene i naturen. Lignin inngår i gruppen polysykliske 

biopolymerer. Lignin bidrar til å gi tre sin mekaniske styrke. Til forskjell fra cellulose som er en langt rettkjedet polymer, som 

danner krystallstrukturer, er ligninet amorft og kraftig forgrenet. Lignin danner kovalente bindinger til vedens polysakkarider og 

kan kryssbinde disse. Man kan sammenligne tre med et komposittmateriale, der cellulosen fungerer som forsterkende fibre, og 

ligninet er et fleksibelt bindemiddel. 

Lignin er de aromatiske alkoholene; de 3 monomerer, p-kumarylalkohol, koniferylalkohol og sinapylalkohol. 

Monomerene i lignin er sammenbundet av ulike typer eter- og karbon-karbonbindninger, som er tilfeldig fordelt. Lignin danner 

også tallrike kovalente bindninger (etere og estere) med polysakkarider – spesielt til hemicellulose. Lignin 3 aromatiske alkohol-

monomerene p.kumaryl-alkohol koniferyl-alkohol, sinapylalkohol sammenbundet av ulike typer eter- og karbon-karbon-bindinger, 

tilfeldig fordelt, ressonans-nøytral sammenbindings-prosess. Ingen reaksjon på lys. Det mest bemerkelsesverdige med lignin er at 

polymeren er optisk inaktiv, til tross for at den inneholder fler kirale sentre. Forklaringen på disse uvanlige egenskapene er at lignin-

polymeren dannes gjennom en ukatalysert polymerisering av resonansstabiliserte radikaler. 

Cellulose (C6H10O5)n, kostfiber, = et polysakkarid. .  β 1→4-Bindinger  Cellulosemolekylet er en lang ugrenet kjede av β-

glukoseenheter som er bindinger Kutin (l. cutis - hud) - Voksaktige fettstoffer som kutikula er bygget opp av. Kutin er en 

polyester av hydroksyfettsyrer og har komplisert kjemisk struktur. Kutin finnes på ytterveggen av epidermisceller som et 

eget lag, kutikula, og dette laget er spesielt godt utviklet på planter som vokser i tørre områder.  

I soppmembran Fytosterol er stoff til legemiddel som hormon og D-vitamin D2. Ergosterol, fytosterol, finnes i gjær. 

 

Celler er rom avgrenset av en celle-vegg. I naturen, spesielt i vann, havet, så dannes det mye fett, 

nukleinsyrer, aminosyrer og proteiner sammen med sukker-typer når glødene lava og saltvann blandes. Alle 

grunn-stoffene er jo flytende eller i gassform rundt 1000 grader og avkjøles i havet så dette koker, og det skjer 

mange kjemiske reaksjoner, der de letteste grunnstoffene danner fosfater, metan, ammoniakk, og fett-stoffer.  

I havet er det allerede en gjennomsnitts-fordeling jorden rundt av mineraler som er vasket ut i havet. I 

de fleste celler som er levende er det en slik fordeling inne i cellesaften. Fett-stoffer, spesielt de som celler 

består av som lava-vann-kokeren gir fra seg mye av, det mest vanlige, er fett-molekyler som har en polaritet 

mellom endene sine. Når flere slike kommer sammen legger de seg annenhver vei inntil hverandre slik. 

Samtidig er polariteten slik at de støter fra seg vann-molekyler, og flere kleber seg sammen og krummer seg 

vekk fra vannet i en eller annen retning.  

Det ender med at det klistrete fettet når det er mye nok danner celle-kuler som er lukket lignende bobler 

i vann. Men her er det altså like mye av det samme vannet inne i kulen, slik at det er en likevekt, balanse, men 

som fett-celle-veggen nå virker som vegg for. Mengden vann på innsiden virker også frastøtende fra innsiden 

av celle-fett-membran.  

I utgangspunktet skal det nå være perfekt likevekt fordi ioner i vannet i cellen er likt som fordelingen 

av ioner i vannet utenfor cellen. Men cellen har aktiviteter som dannes på grunn av dannelse av syrer og baser 

som konsekvens av celleorganeller og spesielle enzymer på innsiden, og trykket minskes eller økes, og er stort 

sett et overtrykk, men som kan reguleres med vann-pumper inn og ut eller osmose inn og ut av cellen.  

Utjevning av trykk. Det er her blodårer og lymfevæsken har jobben med å utjevne dette trykk-forholdet 

igjen. Og her hjelper organer til. Ikke minst kjertler som produserer hormoner, enzymer, slim, samt nyrer, 

lever og ånde-rett. Overskudd vann pustes vi også ut som dampen på glasset når vi puster ut med åpen munn. 

Dyr, planter, sopp, bakterier består av en eller flere celler. Forskjell riktig. Den indre sammensetningen 

samt membran bestemmer form og egenskap. DNA-grunnleggende. Om de kloner seg eller har kjønnet 

formering, og om de kan dele symbiotiske funksjoner eller være del i andre livs-former. 

De har alle en ytre celle-membran. Innenfor er alt liv som celler inneholdende vann. 

Alle celler består av en tynn hinne, cellemembran som skiller cellens indre cytoplasma fra det ytre 

miljøet. Inni cellen finnes en væske som kalles cytosol, og små, spesialiserte deler eller strukturer med mange 

ulike oppgaver. Alle celler har arvestoff, DNA, som inneholder oppskriften på cellens form og funksjon, og 

som videreføres til neste generasjon. Celler inneholder også ribosomer, som bidrar til å lage proteiner som 

cellene trenger. I mange typer celler er det en beskyttende membran også rundt noen av strukturene inne i 

cellen, og disse strukturene kalles organeller. Membranen skiller organellens indre miljø fra cytosol. Noen 

celler har også en cellevegg utenpå cellemembranen. 
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Til nå har vi gjennomgått beskrivelser av encellede ekte bakterier og encellede arche-bakterier. Så 

finnes det også en gruppe protister eller protozoa, protister, som er encellede organismer som gjerne henføres 

til en gruppe vi kaller dyr, men som omfatter mange som kan omvandle seg til plante-funksjonelle også. De 

tilhører samme slekts-rike. Disse omfatter amøber og flagellater, og i og med at slekt-medlemmer kan endre 

seg mellom de to typene grupper, så kan de kalles amøbe-flagellater.  

For å forklare denne gruppen står vi på stadiet til det som er overgangen til flercellet liv. Dette starter 

med at typen dyrecelle, plantecelle, soppcelle dannes, men har et forstadium av hva man kan kalle missing 

link, men som vi kan si nå er løst. Amøber og flagelatter, mitokondrier og kloroplaster spiller nøkkelrollen 

her, samt mange organeller i slike en-celler. Derfor må vi gjennomgå disse før vi forklarer protister, dyr, 

planter og sopp. 

Et viktig skille er mellom celler med og uten cellekjerne. Kjernen består av en hinne (kjernemembran) 

som ligger rundt arvematerialet. Celler med kjerne kalles eukarytoe celler, og omfatter  planteceller, 

dyreceller, soppceller, amøbeflagelatter, og flere encellede og flercellede dyr, alger. Alle flercellede 

organismer består av eukaryote celler. Det finnes også encellede eukaryote organismer. Celler uten kjerne 

kalles prokaryote celler, og omfatter for eksempel bakterier, arker og blågrønnbakterier. Alle prokaryote 

organismer er encellede. 

Celler som mangler kjerne, som for eksempel bakterier, kan dele seg raskt og bli veldig mange på kort 

tid. De kan også dele biter av arvestoff fra plasmider med andre bakterier i nærheten. Dette betyr at de kan 

dele egenskaper som antibiotika-resistansveldig raskt. Eukaryote celler inneholder som oftest mange flere 

ulike deler enn prokaryote. Dette gjør at eukaryote celler for eksempel kan bygge opp avanserte flercellede 

organismer som dyr, med ulike spesialiserte celler som blodceller, nerveceller og hudceller. 

 

Dyreceller, soppceller og planteceller har mange likheter, og noen ulikheter.  

Alle har    cellekjerne,  

endoplasmatisk retikulum,  

golgi-apparat,  

cytoskjellet,  

mitokondrier,  

ribosomer. 

 

Dyreceller + soppceller har   lysosomer + sentrioler. 

Soppceller + planteceller har  cellevegg + vakuole. 

Planteceller har    kloroplaster. 

 
Dyre-celler har lysosomer + sentrioler     ingen cellevegg + vakuole + kloroplaster 

Sopp-celler har cellevegg + vakuole  + lysosomer + sentrioler   ingen kloroplast 

Plante-celler har cellevegg + vakuole + kloroplaster  ingen lysosomer + sentrioler 

 

Alle celler har en grunnleggende felles oppbygning: 

Det tyder på at alle disse celler har utviklet seg fra en felles urcelle. 
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Dyr, Planter og sopp. 
Felles hos alle celler: Encellede og flercellede eukaryoter. 

Holdbarhets-funksjonelle elementer i celler er de grunnleggende strukturer som sikrer at cellen er en 

enhet, at den kan formere seg og føre arvestoffet videre til neste generasjon, og at cellen kan ta opp og fordøye 

næring, og få energi til livs-prosessen. Alle cellens deler gis egne navn og har helt bestemte oppgaver i cellen. 

Cellemembran hos dyr 
Dyr: Dyre-celler: Cellemembranen utgjøres av to lag fosfolipider med de tynne endene mot 

hverandre og de tykke lengst fra hverandre. Gjennom ulike proteiner i membran kan ulike stoffer fraktes 

inn og ut av cellen. Cellemembran, Plasma-membranen, hos dyr, består av fosforiserte fett-molekyler. 

Altså at membranen er en dobbel fetthinne. Den har en del membran-protein-kanaler gjennom seg for transport 

inn og ut av næring, avfall, arbeids-molekyler. Noe tynt/tykker fett, kolesterol. Utenom det finnes det 

glykoproteiner med for eksempel karbohydrat, sukker-reseptorer. Og Glykolipider, karbohydrat på overflaten.  
Fett-kuler som dannes under ulike omstendigheter der salt-vann og lava møtes, er i et miljø der fosfatene PO, PO2, PO3, 

og DNA, RNA, proteiner, aminosyrer, nuklein-syrer, deoksyribose-sukker, ribose-sukker, og mange andre sukkerarter dannes.  

I et slikt miljø, og under andre omstendigheter der proteiner finnes sammen fosfat som ved ulikt basisk, surt 

vann, eller ioner, så kan fett-cellene enten innlemme slike i membran i det de danner seg, eller bli fraktet 

inn i membran da det ved spenninger kan dannes sprekker i membran som de setter seg fast i. Det 

samme gjelder glyko-lipider, sukkerstoffer og karbohydrater. At en cellemembran av samme type som 

dyrelivet har, kan dannes slik, er en alminnelig reaksjon der lava og saltvann møtes. Hvor kommer celler 

fra, eller dyrecellenes membran fra? Svar: Fett-membraner, cellemembran som dyr har, dannes naturlig i den 

lava-vann-mineralske prosesser.  
Geologisk, det vil si langt tilbake i jordens historie var det enorme mengder vulkansk aktivitet, med hav, regnvær, ferskvann, 

elver, og lignende vulkansk aktivitet inne i fjell med underjordiske vann-grotter, også undervanns-vulkaner lik de vi kaller svarte 

vulkan-skorsteiner. Varme kilder med svovel i havdypet og oppe på land slik som i Yellowstone og på Island, var mer normalt. Her 

kan både lava, svovel, kull bli oppvarmet, og danne lignende avsetninger. Mineralsk-kjemisk avfall, organiske stoffer, har alltid 

vært naturlig prosess så lenge jorden har hatt vann, men slike prosesser kan skje i ur-atmosfærer med metan, ammoniakk, nitrogen 

og CO2 også. Både fett, sukker og protein utenpå membran kan virke som festepunkter for stoffer utenfra, altså som reseptorer. 

Reseptorer er altså også født i lava-saltvanns-mineralske prosesser. 

 Stoffene i membran hos dyr er stort sett A: Glyko-proteiner med karbohydrat/sukker. B: glyko-lipider, 

altså protein med fett, Lipid koblet på proteinet. C: tyngre lipider, kolesterol. Gjennomtrengende proteiner 

som fungerer som membran-protein og kan virke som pumper for næring inn og ut, om så vann-pumper. 

Molekylets retning, eller spenning den settes under kan gi forskjellig pumperetning. Noen kan kun bringe 

bestemte andre molekyler/stoff kun en vei, inn eller ut. Både fett, sukker og protein utenpå membran kan virke 

som festepunkter for stoffer utenfra, altså som reseptorer.  

Reseptorer er altså også født i lava-saltvanns-mineralske prosesser. Spennings-potensial hos fett-

molekylets fosfat-side, altså innside eller utsiden av cellen, virker som ut fra hva slags stoffer som nærmer seg 

som frastøtning eller tiltrekning av elementet. Fettet, også membraner i hovedsak av fett, støter fra seg vann-

molekyler, men kan feste til seg tråder og enkelt-molekyler av protein, sukker, fett. Om det dannes en mer 

varig binding, frakt, eller kun et berøringsfelt, bevegelse utenpå membranens innside eller utside i cellen, 

kommer an på spennings-potensialet og temperaturen. Her er vi helt inne i kjemien, og biokjemiens rike, og 

møter atom-partikkel-fysikken, faktisk kvante-elektro-felt-fysikken. Kall det bare rett koblings-spenning! Om 

noe er basisk, syrlig, nøytralt, og at like eller motsatte spenninger finnes på membranens innside. 

DNA, cellens gen- og arve-pakke: Alle celler inneholder arvestoff i lange molekylkjeder av DNA 

med Gener, gen-sekvenser. Blodceller mangler dette og gir plass til mere hemoglobin. Denne reduksjonen av 

DNA-kjerne ut av en slik celle er en gåtefull prosess, men allikevel kan hemoglobinet faktisk spille en rolle 

for at dette skjer, og det er slik at der blodceller dannes, i skjellettstrukturen finnes altså stamcellene for disse 

røde blod-cellene. Hvite blodceller også. Arvestoffet videreføres med kjønnet/ukjønnet formering, celledeling 

der gen-sammensetningen gir form-funksjoner til organismen, avkommet. I prokaryoter ligger DNA-arv-

ringen i cytoplasmaen uten noen kjerne. Eukaryote har en beskyttende membran rundt kjernen med 

arvestoffet. Arts-individuelt Celle-DNA, gen-arv, kalles cellens Genom. 

Ribosomer: Ribosomer er proteiner og rRNA, ribosomalt RNA som danner et kompleks som 

kan bygge sammen, syntetisere, aminosyrer til proteiner, der mRNA og DNA danner koder for hvilke 

proteiner det trengs mer av. Dette er en balanse-funksjon i cellen, gjennom flere signal-molekyler for 

balanse. Er en slik balanse-funksjon for galt justert kan cellen dø, gi feil vekst, produsere noe giftig. Celler 

som produserer mye proteiner kan ha flere millioner ribosomer. 



 

 

143 

Ferdigbygde ribosymer bringes ut i cytosol, eller mest til membran i det endoplasmatiske nettverket, 

fett-rør/-kanaler, som går mellom celle-kjerne-membran opp til overflate-membranen til cellen. Ribosomene 

er ikke beskyttet av en membran.  

De enkelte aminosyrene er også slik selv-reaktive med hverandre når deres motstående 

polariserte ender kobler seg til hverandre og kobler seg ofte sammen til polymerene vi kaller proteiner. 

Ribosomene må ikke jobbe for at aminosyrene/proteinenes ender skal kobles sammen, men kun trekke 

de etter hverandre gjennom seg i riktig rekkefølge som mRNA-spennings-koden sørger for. Proteinenes 

spenning er bygd likt i endene. Motsatte poler kobles sammen i samme retninger til et ferdig protein av den 

typen vi kaller de 20 viktige proteiner som cellen er avhengig av i dyr, noe lignende i sopp og noe redusert til 

12-13 i planter, men enkelte andre slike er oppdaget i planter også, og mulig et ekstra i dyr. Jeg har ingen 

oppdatering på dette. 

Ribosomen er åpen uten membran ut mot i cytosol for ved mRNA å ta i mot aminosyrer på signal-

rekkefølger av mRNA som så tRNA med aminosyrer på merker, at de dyttes unna om det ikke passer med 

spenningen i ribosom-porten hvor mRNA er med sin nukleinsyre som motpol til tRNA-kode med Aminosyre 

på slep. Halv-delene ribosomene består av, vil med et innkommet mRNA lukke seg nesten igjen som et 

vaffeljern. Spennings-forskjellene er nå en regulert spenningsport bestemt av mRNA, ribosom-delene, og 

hvilken spenning tRNA er kodet med. Bygger proteiner til både inne i ER og til utenfor denne. 

Disse egenskaper bestemmer hvert molekyl som skal slippes inn i rekkefølge gjennom ribosomet der 

disse hektes selv-reaktivt til hverandre som et ferdig protein, igjen bestemt av mRNA-ets 3 mulige stopp-

syntese-kodon. Klipp/Slipp/Åpne/Dytt ut. At mRNA løsner fra ribosomet, og neste RNA-sekvens kommer, 

festes. Forstå det slik du vil. Start-aminosyren metionin er samme for alle protein-byggene her.  

Kommer det aldri ett stoppsignal vil ribosomet bygge et protein så langt at det tar opp mye av cellens 

rom. Men det er slik sett bare spesielle virksomme korte og lengre proteiner som dannes. Ribosomet holder 

molekyler på plass etter et spennings-mønster som slik gjør ribosom-proteinene og ribosomalt RNA til 

funksjons-dyktige kjemiske operatører for vent-flytt-prosessen. 

Hos prokaryote er ribosomene noe mindre enn ribosomer hos eukaryote. Da kan de ta i mot de fleste 

aminosyrer som flyter i cellen, men det er her start-aminosyren til mRNA er port-åpner, så ikke alt mulig 

settes sammen. Aminosyrene kan i en viss grad kobles sammen i mindre enheter i cytoplasma/cytosol også. 

De er normalt koblet til et bære-molekyl som gir visse andre molekyler rett spennings-beskjed. Eller 

spaltnings-beskjed.  

Ribosomene dannes i nukleinkjernen hos eukaryoter etter visse sekvenser i DNA-avlesningen, hvor 

også ribosomalt RNA, rRNA, dannes i koblingen av de to bundne halvdeler ribosomet består av som hos vårt 

er 21 proteiner i nederste del og 34 proteiner i øverste del, og er slik ikke den mest avanserte protein-koblingen 

som finnes. Unntatt som livs-prosessen da. Den kunne nesten bli kalt et peptid, men rRNA utgjør forskjellen.  

rRNA og proteinene i ribosomet holder altså aminosyrene tilbake inntil det neste bindes til, og er 

fleksibelt nok til å dytte dette ett hakk videre og s holde det fast. Ribosomet holder andre molekyler ute, og 

sørger for at holdet i bygge-kjeden som spenninger er akkurat tilpasset. Men så kan altså virus trenge inn og 

sende ut sitt RNA som klarer å syntetisere sine proteiner ved hjelp av vårt Ribosom.  

Om denne på et tidlig historisk-geologisk stadium er bygd som del av ribozym-aktivitet som bygger 

sitt eget DNA er ikke lett å vite, men må da ha hatt mange forsøk slik før dette ville oppstått. I prokaryoter er 

det en sekvens for ribosomal sammensetning i DNA-ringens kodoner også.  

Vi kan spørre oss om dette fra et grunn-nivå kan dannes at det går an? Det er klart at det går an! Med 

et utall eksperimentelle forhold ville det vært mer usannsynlig at det ikke skulle skje, grunnet mengden av slik 

oppførsel som finnes med enkle kombinasjoner i områder som produserer organisk masse slik som der lava 

og saltvann, gjerne med gasslommer og gassblærer dannes.  

Kjemiske forbindelser som grunnet spenning, trykk, temperatur, passende betingelser reagerer 

med hverandre, og kobler seg til større molekyler, kalles en monomer. Flere enheter slik som 2, kalles di-

mer, 3, tri-mer, videre oligo-mer, polymerer. For eksempel kan etylen, CH2=CH2, reagere med mange typer 

andre molekyler.  

Er man frekk kan man kalle Na+ og Cl- som kobles til NaCl, koksalt, for en dimer. Men det er allerede 

ferdige molekyler med slik polar spenning «mer»-begrepet benyttes om. Enhets-molekyler kalles en mer. Når 

flere monomerer, merer, polymiserer kalles de ko-monomerer. Proteiner er polymerer. 
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Fysikk, kjemi, partikler, biokjemi. Proteiner, aminosyrer, sukker, fosfat, fett, nukleinsyrer, er alle 

bygd av lette grunnstoffer som kan ha ett eller flere koblings-muligheter inne i mellom til et tyngre molekyl 

som fremdeles gir et gjennomsnitt av lettvekt hos molekylene. Nøytroner og Vann, også metan, grafen, samt 

karboksylsyre ligger veldig nær balanse-trykket i rommet dersom vi skal sammenligne likedanne antipartikler 

og anti-gravitasjon som motvekt på den andre siden av balanse-skalaen i rommet. 

Det er derfor et ganske stusselig antall atomer og kjemiske forbindelser som kobles til lengre rekker 

av disse organiske plattform-stoffene som ligger i samme balanse-nivå. De fleste andre stoffer har enten for 

høye, eller for sterke, eller for løse bindinger til å stabilisere aktive omkoblinger med lite energi.  

Mens dette går veldig lett i møte med forskjellige ioniserte slike karbon-vann-metan-beslektede 

forbindelser som ligger i balansetrykk-sonen. De organiske molekylene er på visse stadier ganske fotogene, i 

alle fall proteinene, som benytter karbon som kuleledd og vrir og snor seg i alle retninger med temperaturen, 

strekker seg eller trekker seg sammen. De oppfører seg som biologiske organisme-bevegelser.  

Når det gjelder trykk-balanse i rommet så kan vi tenke oss at de letteste stoffene flyter oppover i en 

samlet klode. Men på forskjellige nivåer er det balanse-tilstander. Men hvorfor flyter de egentlig opp om det 

ikke også er trykk-forskjell. Og dette trykket, romtrykket, stoff-trykket som danner et helhetlig partikkel-felt-

trykkrom, hvorfor skulle dette ha balanse? Det kan bare skje med et tilsvarende mottrykk.  

Et gravitasjonsrom-relativt bilde kan ikke forklare dette, men det er noe man må klare å innse. Hvorfor 

skal da det letteste som finnes, et elektron og et proton ha samme verdi som et nøytralt nøytron. Dette nøytronet 

for seg selv er tyngre enn nøytronene i Jern eller Uran. Altså at partiklenes samlede verdi i tyngre stoffer er 

lettere. Det er på grensen til å se disse partikler på omvendt måte i balanse-kraften. At samlet mengde gir i 

gjennomsnitt høyere tetthet i rommet, mens de partikulært er de lettere.  

På dette stadiet er nøytronet og hydrogenet det tyngste, kraftigste, men som en balanse-mengde i 

kraftrommet er de på grensen av tillat styrke og må balanseres ved spaltning om det skal dannes regulativ 

balanse, der det minste skal til for å velte sjansen for et overtrykk som er «umulig». I motsatt fall vil det bli 

dannet anti-partikler, anti-felt, mot-strømmer.  

I differensialkraften er balansen urokkelig: Konstant. Konstant energi, altså konstant bevegelses-

mengde-utveksling. Og som er like gyldig for prosent-fordelingen av kinetisk og potensiell energi. Også som 

gravitasjon/anti-gravitasjons-balansen. Eller økologiske balanse-betingelser, eller kropp, organiske 

naturformer. 

Cytosol 
Cytosol er en vandig løsning bestående av hovedsakelig vann med ulike ioner og molekyler som finnes 

på innsiden av cellemembranen og mellom alle cellens strukturer. I utgangspunktet er denne væsken noe 

likedan som ferskvann og saltvann, der jord og metaller fra bergarter er oppløst i molekyler og ioner, og slik 

sett rett og slett de normale mineraler, og til en viss grad likedan fordeling. Enkelte havområder kan ha litt 

mer enn mindre, og i ferskvann kan det forekomme noe mer basiske mineraler, og i andre syre-holdige 

mineraler, molekyler, men stort sett er gjennomsnittet ganske likt. 

Alle celler i alle livsriker har i utgangspunktet den samme fordeling innvendig i cellen som utenfor. 

Men grunnet utvikling av evnen til å selektere flere molekyler og syntetisere disse, eventuelt redusere disse, 

så har de fleste celler spesifikke over-skudd eller underskudd av enkelte stoffer. Konsekvensen er at enkelte 

celletyper, livsorganismer, under-riker kan ha lite eller mye av noe til forskjell fra de andre, eller forskjell fra 

normalen. Vannet, og cellen er ikke fri fra allerede organiske molekyler i vannet. En celle kan ikke dannes 

uten at det innelukker fragmenter i større eller mindre mengder, og ved celledeling er allerede fordelingen av 

slikt allerede bestemt likedan med modercellen.  

Cytosol betyr stort sett vann og deres mineralblandinger, atom-ioner og molekyl-ioner. Men også 

nøytrale mineralske stoffer. Dette gjør at en celle i utgangspunktet balanserer ganske likt med vannet i miljøet 

utenfor cellen, og er slik sett en ren balanse, energi-balanse, likevekt. Ut fra denne stillingen kan hastigheter 

og utvekslinger med indre funksjoner og funksjoner utenfor cella hele tiden tilpasses med at cellemembran, 

cellevegg, kan få ladninger som holder ert meste på plass i det det oppstår større aktiviteter der miljøet i cella 

eller utenfor den, blir mer basiske eller sure, PH. Molekyler i cellevegg og membran vil nå kunne være med å 

pumpe overskudd inn og ut, eller være med å holde ett høyt trykk på plass, ved å pumpe inn mer eller mindre 

av noe som kan lette balansen. Også temperaturen har her noe å si. Det er dette som er grunnlaget for at vi får 

osmose og turgor-trykk. Vannet med de utvaskede-/-og lava-mineralene fra bergmasser er normal uorganisk natur. 
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Turgor-trykk er spennings-trykk inne i en celle som trykker mot cellemembran og cellevegg. Trykket 

kan ha en ulik årsak i at temperatur i cellen øker, aller mest fordi osmose gir økende mengde vann inn da salter 

eller ioner utgjør en forskjell for at vann pumpes inn og ut. Om det er større mengde organiske molekyler, 

baser eller syrer, så vil et nøytralt trykk utenfor cella virke som spenning mellom innsiden og utsiden. Dette 

kan da gi osmose-effekt. Høy aktivitet i ekte celler vil gi et trykk-overskudd i forhold til utenfor cellen.  

Styrken i cellemembran, cellevegg vil motvirke trykket like mye. Blir trykket for stort uten at noe vann 

slipper ut kan cellen sprekke. Er trykket for lavt i forhold til omgivelsene, slik som vann eller luft på utsiden, 

så kan cellen tørke inn. Før den har tørket vil cellemembran og cyto-skjellet gi svakere styrke, hengende 

blader, andre skrumpete former. Turgor-trykket er størst når cellen legges i rent vann. Stabil cellevegg, likt 

trykk på begge sider av membran. Membran-trykk-styrken virker da maksimalt. 

Poenget til en frisk god celle er at det er trykkbalanse innenfor det beste snittet som cellevegger, celle-

membraner tåler. Innhold, membraner utenforliggende miljø justerer seg etter en konstant utbalanserende 

trykk-balanse. Om noe holder seg eller sprekker, tørker inn. Det er denne balansen som gir livs-cellene deres 

holdbarhets-form. Til en viss grad kan det ha litt å si for levetid og celle-delings-tempo, altså alderen til 

organismer, som i størst grad er avhengig av gode forhold i næring og teleomerer i DNA-molekylene, ned-

teller for antall delinger før cellen dør, og hvilke signaleffekter celle-delinger skal skje ut fra. 

Organismer som lever under et høyt trykk eller for lite trykk kan slites ut fortere. Et mindre trykk betyr 

mindre slitasje enn et høyt, men kan gå ut over nærings-omsetningen. Enkelte organismer er avhengig av et 

stort trykk slik som fisker og sjødyr som lever dypt nede i havet. Men de fleste slike ligner hvaler og andre 

dykkere ved at de kan trykk-regulere celle-balanser i kroppen ved blod-systemer og regulering av vanntrykket 

som tilpasning utvendig og innvendig i cellene.  

Like merkelig er det at trykkmengder konstant er avhengig av de to tilstedeværende felt-virknings-

krefter som årsak til alt dette: Partiklenes elektromagnetiske spenning, og deres masse, gravitasjonsstyrken og 

mengden av disse partiklene slik. Her spiller fotonene den viktigste balanse-utjevningen. Turgortrykk og 

osmose er alminnelig kjemi, nøytralt, baser og syrer. Det spiller ingen rolle om det er mineralsk eller organisk 

stoff. Mineraler er ofte avkjølt så langt under aktivt koke- eller smelte-nivå ved normal temperatur på jorda at 

de ikke brytes så mye ned slik, heller som at bergarter presser hverandre eller ved lava-smeltning.  

I normale kjente klimatyper så er cellene som er organiske systemer utsatt for kjente nivåer av turgor-

trykk og osmose-tilstander.  

Cytoplasma og cytosol 
Cytoplasma omfatter cellens cytosol og alle cellens strukturer, både de med og uten membran. 

Cellevæsken, cytosol, er aldri alene da organiske molekyler finnes overalt i naturen ut fra normale mineral-

kjemiske prosesser Men stort sett har alle celler organeller selv om bakterienes forskjellige virksomhets-

strukturer ikke regnes spesielt som organeller. Men de har ribosomer og plasmider som er små DNA-sekvenser 

og massevis av funksjoner for sukker-protein-fett-omsetning, inntak og uttak av næringsstoff, avfall. De kan 

også omslutte, ta inn molekyler og næring utenfra i visse tilfeller som transporteres spesielt. 

Når vi snakker om organeller teker man på at vi amøbe-flagellater, encellede dyr, planter/sopp, som 

har cellekjerne rundt et indre DNA, arvestoff, og har forbindelser mellom kjernemembran og cellens ytre, 

cellemembranen som omslutter cellen, og som hos sopp og planter kan ha hver sine typer cellevegger.  

Organellene her er større, mer kompliserte, der centrioler, peroksiomer, golgi-apparat, glatt og ru ER, 

cytosomer, vesikler med oppgaver, og eventuelt mitokondrier, kloroplast, eller begge deler slik som i planter. 

Alle disse kreves for at riktig signalkobling og kommunikasjon mellom cellekjernens DNA, og cellens 

mitokondrie, eller kloroplast, slik skal være med i en balansert regulering i forhold til proteinsoppbygning i 

ribosomer, og at alle disse aktørene holder balansen med hverandre.  

Cytoplasmaen finnes som væske både i kjernelegemet og i det endoplasmatiske fett-tunnel-vevet 

mellom kjerne og cellemembran. Før kalte man væsken i kjernen protoplasma og alt mellom kjernen og 

yttermembranen til cellen for cytoplasma. Generelt bruker mange protoplasma om all vannholdig væske i 

cellen, mens det i størst grad handler om fabrikk-funksjoner som opererer mellom cellekjerne og celle-

membranen som kort kalles cytoplasma.  

Forskjell på cytosol, grunnleggende vann-væske med mineraler, ioner molekyler, og cytoplasma er at 

det er A: Masse av de minste sukkere, fettstoffer, aminosyrer, og mange proteiner som har kommet inn 

i cellen som næring, eller som løse proteiner, gjerne med RNA også som gjør at cellesaften, cytosol, blir 

mer seig og klebrig, og som er med å gjøre organeller som finnes ute i cytosol mer trege eller kan få fastere 

stillinger, også grunnet en del cyto-skjellet-tråder. Mange organeller og proteiner gir mot-spenninger. 
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Før kalte man dette protoplasmaet og cytoplasmaet, stort sett den store mengden cytoplasma for 

eggehvitestoffer, fordi vi finner stort sett det samme i eggehviten. Men nå; cytoplasma. Den inneholder altså 

mange protein- og sukker-ned-brytnings-stoffer og mange vesikler som frakter fett og proteiner som skal inn 

eller ut av celle i forbindelse med stoffskifte og protein-oppbygningen cellen trenger, eller som andre celler 

trenger at blir produsert et sted. Cytoplasma er alt væske-innhold med organeller i cellen. Det som gir celle-

funksjonene på innsiden bevegelses-rom og oppholds-plass. 

Det er markert forskjell på cellenes innhold. Planter, sopp, Dyr, Amøbe-flagellater har celle-kjerne 

med egen membran og mange organeller, alle med mitokondrier, og i planter også kloroplast.  

Bakterie-cellene.  
Prokaryoter er encellede og mangler cellekjerne med membran, har stort sett ring-DNA, noen med 

utstrukket DNA-tråd. De har gjerne plasmider, altså små membraner med DNA. Archher og ekte bakterier er 

de to gruppene livsformer som er bygd slik. Cellemembran og bygning hos prokaryoter. 

Eksempler på en kort oversikt over en prokaryot, er at den har cellemembran, og med påbygd cellevegg 

utenpå denne, at de har fritt DNA i seg i (plasmavæsken/eggehvitenprotoplasmaen), cytoplasmaen. De har 

ribosomer som er små og som bygger proteiner ut fra DNA-RNA-avlesnings-kodingen, og kan bygge opp 

dette i robosomene. De har gjerne et ringformet DNA, og i alle fall i plasmider som er korte, men fungerende 

DNA-sekvenser, altså som kan flyttes, kopieres over til andre prokaryote bakterier.  

Det kanskje mest bemerkelsesverdige og ekstremt viktige er at de fleste har en flagell, om vi vil, en 

spirochaet, en proteintråd som består av 2 rør med 9 proteiner sammenbundet av 2 proteiner, og kan ha ulik 

lengde. Dette er et effektivt og revolusjonerende bevegelsesverktøy. Kan være lengre enn mange flimmerhår 

som andre mikrober kan ha. 

Prokaryote organismer er alle encellede organismer. Det tvinger frem hva de kan bygges opp av, 

og kan formidle med det miljøet de er i, altså fremtvinger visse strukturer hos disse. Hvilke driftskilder slik 

som jernholdige områder, svovelholdige, jern-svovel-holdige, metan-holdige, nitrogenholdige miljø-energi-

kilder. Utenom næring og omsetning av denne inne i cellen, så har disse encellede bakterier og arkeer en 

cellemembran, og skiller ut ett belegg som gir en ekstra cellevegg utenpå denne, og som både beskytter og er 

del av cellens raffinerings-prosess for inntak av stoffer, baser, syrer og næring. Cellevegg-forskjell arke/bakterie. 

For å bevege seg rundt har de ofte en eller flere haleliknende strukturer som kalles flagell. De kan 

utveksle arvestoff med andre bakterier ved å binde seg til hverandre via spesial-konstruksjoner kalt pili, eller 

de kan slippe ut enkle arvestoff-ringer, DNA-membran-innbundne, plasmider. DNA ut til miljøet som andre 

prokaryote celler kan ta opp. På denne måten sørger de for variasjon hos prokaryotene, altså til og med på 

tvers av bakterie-slektene.  

Celleveggen hos prokaryoter. Celleveggen er et beskyttende lag som finnes utenfor cellemembranen 

hos prokaryote, og som består av proteiner og sukker, peptid-glykan.. Celleveggen beskytter cellen fra miljøet 

og gjør at cellen ikke sprekker når den kommer i et vann-holdig miljø.  

Celleveggen har noen egenskaper som vi kan dele opp i gram-positive og gram-negative egenskaper 

og for uten toksin-egenskaper, biologiske funksjoner ellers, er denne oppdeling basert på deres motstands-

dyktighet mot antibiotika, enten som egen genetisk egenskap, hos bakterien, eller som opparbeidet mer 

eller mindre resistens genetisk over tid. Det kan hende at store mengder, eller bruk over lang tid kan knekke 

bakterien, om ikke er den i stand til å ødelegge, kaste ut eller utnytte antibiotika som næring. 

Pilus og pili, entall/flertall, er små hår som en del prokaryoter har slik at de kan feste seg fast på 

underlaget eller om så noe med næring i. De fungere spesielt ved at disse bakteriene kan feste seg til hverandre. 

En mengde slike virker som en hinne kalt bio-film. Virker spesielt effektivt når de kan bytte gener med 

hverandre, eller plasmider med DNA-sekvenser i. Plasmidenes egenskaper virker til å være effektive i de 

spesielle miljøene de er i, og kan øke en annen bakteries evne til opphold i samme miljø. Piliene er aktivt med 

når genetiske sekvenser byttes mellom bakterie-cellene.  



 

 

147 

Plasmid: 

Plasmider er små sirkulære DNA-molekyler i bakterier som eksisterer utenfor cellens øvrige 

genom. Plasmidene inneholder ofte gener som gir bakteriene fordeler i vanskelige miljøer. Gener for 

antibiotika-resistens er ofte lokalisert på plasmider. Plasmidene kopierer seg uavhengig av cellens 

øvrige arvestoff, og det kan være flere tusen kopier av plasmidene inne i en bakterie. Bakteriene kan 

dele plasmider med andre bakterier i nærheten, og dette kalles transformasjon. 

Archeer, ur-bakterier, DNA-avlesning som ligner de Eukaryote organismers transcript-seksjoner av 

DNA-et. Om en arche invaderer en meget stor fettcelle-struktur kan den ha bidratt til en funksjonell stor-celle. 

Har da cellekjerne. Kan ha dannet en ur-amøbe uten mitokondrie. Eller uten kloroplast. Om en mitokondrie, 

altså purpurbakterien har invadert har vi en virkelig amøbe. Om en kloroplast har invadert en ur-amøbe vil 

den kunne ha blitt en ur-alge. Med mitokondrie, også en ekte alge: Se blå-alger.  
At en bestemt type Arche med lignende avlesnings-koding slik som eukaryoter, og som man ikke finner i ekte 

bakterier, kan bety at en slik, mulig med noen andre plasmider og proteiner, enzymer har blitt lukket inne i en virkelig 

stor fett-celle, og som likedan kan ha fosfolipid i membran. Arkeens DNA kan ha endret seg over tid til amøbe-type. 

Om denne så invaderes av purpur-blågrønn-alge, blir denne mitokondriet i cellen. Da er den et dyr, eller en sopp. 

Flagell, flageller, cilier, flimmer-hår, spirpchaeter tubulin og 

flagellin. 
Flagell, flageller: Mange prokaryote har en eller flere haleliknende strukturer som de benytter til å 

bevege seg fra et sted til et annet i et vandig miljø. Flagell, flageller, flimmerhår, cilier, hår-rørs-celler; En 

flagell er en lang, tynn piskehale som henger på en bakteriecelle. Organellene blir vanligvis brukt til bevegelse, 

men det finnes også organismer som benytter dem til formering, opptak av føde eller til å feste seg til 

underlaget. En celle kan ha en eller flere flageller. Flageller finnes både hos mikroorganismer og hos 

flercellede dyr. Bevegelses-funksjonen er ganske lik som hos flimmerhår, cilier, som vi har i tarmceller og i 

lungenes luft-kanaler. Flageller, spirochaeter, er allerede tatt opp. De kan spille en rolle lignende mikrotubuli 

og nerve-tråder, men i ett tidlig stadium av et nett-verk slik.  
For eksempel har cellene i ytterkanten av åpningen til maneter slike. Hver celle her har slike utstikkere, flageller, 

men som merkelig nok bøyer seg inntil den neste cellens tråd, slik at de henger sammen til en ring rundt manetens 

radierte form. En sammenhengende nervetråd. Når et elektrisk signal utenfra eller fra nervesenteret i maneten, så trekker 

alle disse cellene seg sammen ved samme støtimpuls og maneten har her en slik sammentrekning som pumper 

vannmengde innenfor seg ut, og da svømmer den med sine vingete bevegelser.  

Denne roterende piskehalen kan benyttes til å feste seg til noe, til å bevege seg med, til formerings-

prosess. Den består hos flercellede dyr som er større, av to proteinrør bestående av 9 proteiner med to 

likedanne som bindings-protein av disse. Sed-cellen har en slik flagell.  

Bevegelsen kommer av at et hydrogen mister sitt elektron, og protonet vandrer nå langs tråd-halen inn 

mot cellen som har spennings-potensialet den trekkes mot. Effekten til flagellens roterende bevegelse skyldes 

disse protonenes vandring og gir en roterende bevegelse i denne prosessen som kalles en proton-proton-

reaksjon. Slett ikke så langt unna det vi kan kalle en type kjerne-kraft-reaksjon. Elektroner kan også vandre 

langs lengre slike tråder, og kan gi motsatte effekter av slik protonet gir.  

Om flere slike tråder fra celler legger seg inntil hverandre kan de danne et nerve-nettverk for 

kommunikasjon mellom cellene og for bevegelse av større organeller, bevegelses-organer, men også for 

nervesignaler, følsomhet, sensitivitet. Noe som kan utløse en bevegelse, en kjertel-åpning for sekret, en 

pumpende nerve-muskel-trekning. Inne i cellene kan flagellin eller mikrotubuli virke som et nerve-

nettverk, transport og signal-overføring. Mellom enceller, og mellom flercellede organismers organer. 

Forskjellen til slike flageller er viktig. Mikro-organismer bygger disse med proteinet FLAGELLIN. 

Flercellede dyr bygger flageller av MIKROTUBULI. 

Flagellin er et kule-protein som ordner seg til en hul sylinder for å danne glødetråden i en bakteriell 

flagell som det viktigste elementet i stort antall i nesten alle bakteriers flageller.  

Mkrotubuli: Mikrotubuli er polymerer av tubulin som betyr at like tubulin-molekyler setter seg 

sammen som en av cyto-skjellet-strukturene og gir sin del av struktur og form til eukaryote celler. Mikrotubuli 

kan vokse seg til 50 mikrometer og er veldig energi-fleksible. Disse er rundt 25 nm brede og den cirka 13 nm 

hule innvendige. Alfa-tubulin er en polypetid-kjede med 475 475 aminosyrer.  
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Dens spenninger får den til å snoseg rundt å danne en oval klump, og betegnes som et globulært protein. 

Den består av 10 beta-tråder og 11 alfa-helikser som danner to flak i proteinet som alfaheliksene folder seg 

rundt. Det binder til seg et molekyl GTP som er temperatur- og elektrisk følsomt, det vil si at det også avgir 

energi ved å motta energi. Signaler vil lett kunne forsterkes gjennom denne aktiviteten.  

Inne i cytoplasmaen danner et molekyl alfa-tubulin en dimer med beta-tubulin, og som begge 

produseres samtidig og fester seg til hverandre som i samme kategori proteiner. Disse dimerene slår seg 

sammen med likedanne til en lengre tøyelig sylinder, men også noe avstivet. De kalles så mikrotubuli for de 

er større og virksomme komplekser for signal og transport og fotogene og transport-baner for proteiner og 

elektron-signaler.  

Når cellene deler seg vil kromosomene transporteres på mikrotubuli. I de lange nervecellene 

transporteres materiale fra nerve-celle-kroppen til ytterst i nervetrådene på mikrotubuli. Mitosen er avhengig 

av dette, altså delingen av kromosomet. At proteinene setter seg samen selv til større strukturer er en betingelse 

for dannelse av levende celler. Vi snakker her om kjemisk binding ut fra naturlige spenninger som er kjente 

og beregnelige. 

 



 

 

149 

Om opprinnelsen til eukaryoter:  

Dyr, sopp og planter 
Da kan det se slik ut: 

 

At en bestemt type Arche med lignende avlesnings-koding slik som eukaryoter, og som man ikke 

finner i ekte bakterier, kan bety at en slik, mulig med noen andre plasmider og proteiner, enzymer har blitt 

lukket inne i en virkelig stor fett-celle, og som likedan kan ha fosfolipid i membran. Arkeens DNA kan ha 

endret seg over tid til ur-amøber, men kan ha blitt invadert eller lukket inne sammen med en purpur-bakterie 

med samme DNA og stoffskiftesystem som våre mitokondrier, og som er i alle dyreceller, sopp og planter, 

altså en amøbe-type. Om denne så invaderes av purpur-blågrønn-alge, blir denne mitokondriet i cellen. Da er 

den et dyr, eller en sopp.  

Fleksibiliteten er stor fremdeles for gen-spleising, da den tross alt er encellet, og kan også gjennom 

millioner av år endret seg kraftig. Vi vet at en annen cyano-bakterie kan fungere som kloroplasten. Bakterier 

og cyano-varianter hat thykoloid-molekyler som gjør stor del av den fotosyntetiske egenskapen. Hva som er 

først av vanlige alger/planter, og amøber, eventuelt amøbeflagelatter er ikke lett å si. Fordi det finnes 

flagellater som kan endre seg til amøber og tilbake til flagellater og samtidig kan omstille seg til å leve av 

fotosyntese, produsere slike, karotenider, thylakoider, og tilbake til et stoffskifte-dyr som konsumerer sukker, 

fett og proteiner, altså eter andre planter og dyr.  

Det er allerede ganske mange mulige betingelser til stede, slik at det er stor variasjon av hvilke veier 

dette kan skje på. Balanse-tilpasninger av det indre i cellen, membranens vilkår, og miljøet er an lang prosess, 

og gir endringer i helheten. At noe virker på hverandre vet vi. Det er ikke lett å begrense dette til bare hva vi 

synes eller bare til det vi har lært eller blitt fortalt, og påstander om sant eller løgn. Funksjoner tar ikke hensyn 

til annet enn alt som hele tiden foreligger i alle endringers virkninger.  

Alt med krysninger kjenner vi til, selv om det kommer til nye oppdagelser av flere muligheter som 

skjer. Veien fra bakterier, spesielt arkeer, og til amøbe-flagellater ser betydelig kortere ut enn tidligere antatt. 

Livet i sin helhet kan like gjerne ha startet med en ribozym-syntese i de tidligste miljøer, og kanskje om ikke 

annet også mange slike varianter. 

Jeg er ganske sikker når disse betingelsene med arkeer, bakterier, blågrønnalger alt er på plass, at en 

arke, eller arke-krysning har invadert en stor-fett-celle, med påheng av visse protein-sukker-fett-molekyler, 

og purpur-bakterien, og slik blitt en funksjonell amøbe, og at virkningen i det gitte miljøet kan ha dannet en 

ny kjernemembran og en slags vekst-omdirigering til lengre DNA-molekyler som krølles sammen til en DNA-

kjerne-endring.  

Det er ikke noe i veien over lengre tid for at gen-spleising kan gi en, eller flere lengre DNA-kjeder 

under spesielle omstendigheter, og skifte av gener kan gi motsatte effekter av hvilke veier som blir de 

transkripterende, altså av-lesnings-vei. Om det finnes en effektiv ny form for produksjon av CO2, fotosyntese 

eller ett enkelt stoffskifte handler om balanseveier, og med tanke på nesten 2000 millioner års utviklings-veier 

så kan en Archeer dukke opp.  

Er arkeene urgamle selv, kan like gjerne en av disse tidlige bakteriene som har så mange variable 

miljøer, komme i en lignende situasjon med gen-spleisinger for DNA, og spesielle former for mindre 

sitronsyre-sykluser kan oppstå. Karbonbaserte enzymer vil kunne være med i en CO2-nedbrytnings-prosess, 

og lignende for nitrogen/ammoniakk. Slike er allerede til stede i flere bakterier av eldre type. Blågrønnalgene 

er stort sett spesielle slik som de som har åpne lommer mellom alle kjerne-områder bortover i en åpen kanal.  

De danner faktisk en slags koloni. De får en symbiotisk funksjon for hverandre. Andre bakterier danner 

også kolonier, og stort sett er dette fordi mange av dem er mindre bevegelige og blir sam-eksisterende fordi 

de deler seg. Slikt påvirker sterkt en samordning genetisk. Slik sett kan både en spesiell bakterie, og en spesiell 

arche danne grunnlaget for en kjerne som skiller ut fett og daner en cyste av cytoplasma rundt seg, der 

ribosomer produseres og fraktes gjennom kjerne-membran.  

Også ribozymer kunne bygget noe lignende fra bunnen av, at en første og andre cellemembran var en 

mer tilfeldig balanse-hendelse som var holdbar. Men at en cyano-bakterie av mitokondri-typen alene sammen 

med noen plasmider og ribosomer kunne bli innelukket i stor fosfolipidcelle er den letteste varianten. Om 

disse ikke er genetisk stabile i sitt miljø vil de lett prøve ut alle logiske balanser, og en av disse kan ha vært 

en funksjonell primitiv amøbe.  
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Helt utenkelig under tidens forhold at disse ikke skulle ha sterk genetisk disposijon for å kunne variere 

mellom genetisk produksjon av thykoloid eller karotenider, for så å veksle tilbake til organisk næring gjennom 

oksygen-forbrenning i ekte stoffskifte. Derfra til graden bevegeloighet tror jeg kan være en reaksjon av fett 

og enzymer, ioner som skyldes flagellin-speningene. Nye enzymer som også reagerer sterkt på amoratiske 

molekyler, altså plante- og dyre-føde, protein, sukker, fett, eller karoteinder, thykaloid-produksjonen. Syre-

base-signaler og lys-ømfintlige, varme-ømfintlige sensorer, reseptoer.  

Et slags ursyn, urlukt/smak av samme type vi finner som øyenflagellatens mørke flekk som drifter seg 

frem til skyggegrensen og stopper med en gang lyset treffer flekken i dyret. Samme lys-effekt virker som 

energi til bevegelsesorganer via flagellin. Og aktiviserer enzymer, mikro-organeller. En encelles nervesystem. 

Planter som trenger en kloroplast-bakterie, cyano-bakterie kan trenge inn også og da får vi en plante.  

Konsekvenser er stor grad selvforsyning hvor mineraler finne, og det er overalt, og et større 

nervesystem trenges ikke. Inntil videre som en rødalge eller grønnalge så er dette nok til prosessen, delings-

prosess, og mulig genbytte som utvikling av noen få videre stepp hos plante-flagellaten som nå er en ekte alge, 

og oppstarten til de grønne plantenes rike.  

For vi vet at den grønnalgen, eventuelt brunalgen, som er i tang og tare-familien som heter kransalgene 

har slike kjønnede systemer som de første fossile landplanter, psilofyttene. De er opphav til urbregner slik 

som kråkeføtter, kjerring-rokk og sneller, der snellene mulig fører til frøbregner, og frø-bregnene dør ut i 

større grad fordi de utvikler seg til en-frø-ede og to-frø-ede blomster-planter, busker og trær, korn og gress, 

og senere ekte blomster. 

På samme måten er en encellet sopp det samme som en mitokondrie i en lignende celle som overhode 

ikke trenger annet enn å leve der det er mye plante- og dyrerester, og slik leve, snylte, være i symbiose med 

andre encellede og flercellede organismer. Da trengs heller ikke overdrevent nervesystem, med unntak av noe 

som ligner aromatisk gjenkjennelse, syrer og baser hos nærings-produkter, sukker, fett og proteiner. 

Amøben utvikler vesikler som gjennom videre prosedyrer har proteiner og enzymer som katalyserer 

fremkomsten av flageller, og flimmerhår. På dette stadiet kan flere kjønnssystem-eksperimenter og amøbisk 

egenskap beholdes, at de kan veksle mellom flagellat og amøbe, og amøbe og flagellat. Herfra kjenner vi 

amøbe-flagellatene. En gruppe blant disse er krage-flagellater som er effektive og har slike flageller som de 

svømmer svært bra med.  

De kan altså i større grad oppsøke andre en-celler og hverandre, og som en seksuell adferd kan vi kalle 

dette en sosial adferd også. Av alle kjente slike flagellater er det grupper av krageflagellater som har 1 eller to 

av de fire gener som trengs for at celledelingen fungerer uten at cellene separeres fra hverandre, altså henger 

sammen slik. Og muligheten for at kombinasjon av to slike kan bytte en eller to gener på vei til å danne disse 

4 i samme gen-kompleks er en ganske åpen og ut fra forskerne en sikker mulighet for dannelse av de første 

fler-cellede organismer.  

I mange tilfeller så reduseres mange skapninger helt til fruktstadiet, eller kjønnsstadiet. Den reken som 

kalles rur, der fester hannen seg til underlaget og dyret reduseres, der alt som står igjen er et kjønnsorgan. Noe 

lignende er det jo også med et befruktet egg, som kun mangler næring og startsignal. I havet finnes det en 

annen liten fler-celle med 30 celler, og disse er enten 30 eggceller eller 30 sed-celle-beholdere.  

Her kan vi snakke, for hva annet er det der. Slett ikke andre funksjoner utenom nettopp næring som 

det finnes godt om for så små skapninger. Kan jo være fra et ukjent dyr, men det er ikke påvist. De parres og 

danner likedanne av hvert kjønn med 30 celler i hver rad slike, og som frigjøres i vannet. Næring og 

kjønnsdeling. 

Herfra med de første flercellede dyr finnes det mange variasjoner, men de er forutgående for bløtdyr, 

leddyr, maneter og koraller, samt svampene i havet der en-celler av flere typer samarbeider. De danner ikke 

en sammenhengende funksjon som har blastula, morulla med hulrom, gastrulla med urmunn/urtarm som så 

alle de radierte og bilaterale dyr har og de som viser en kombinasjon av begge former.  

Litt nærmere om de strukturene vi finner hos eukaryoter. 
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Organer og struktur hos eukaryote 
Eukaryote celler er veldig kompliserte i forhold til prokaryote. De har mange organeller. Flere av disse 

har membran, og minst en av disse har eget DNA likt med purpur-cyano-bakterien, nemlig mitokondrien. 

Organellene ordner hver sine arbeidsoppgaver som står i et jevnt forhold med de andre organellene akkurat 

som at de tar for seg hvert nye trinn i prosessen mot et eller flere mål for aktive cellefunksjoner. Organeller er 

navn på de fleste slike operasjonsenheter med membran. Denne beskytter organellen mot alt som skjer i 

cytosol med unntak av de rette kombinasjonene de skal jobbe med. Stoffskiftet, metabolismen, kan ha de ulike 

funksjons-stasjoner slik i fred fra inntrengere. De danner en balansert kjemisk styrings-kontroll innenfor seg, 

og i cellene. 

De eukaryote livsorganismers membraner utfører kommunikasjon mellom celler. Det viktigste for fler-

celler er at de kan gå sammen å danne vev, organer, og et fullstendig individ av dyreceller, planteceller og 

soppceller.  

Hoved-elementære likheter og forskjeller mellom encellede/flercellede dyr, planter og sopper. 

Likhetene er: 

At de har en kjerne med egen membran der arvestoffet, DNAet med sine gener oppholder seg og at 

dette har minst ett eller flere kromosomer, og kan som de fleste ha hannlige og hunnlige egg-/sed-celle-

befruktning, utenom kloning av hver celle som også forekommer.  

Mer spesifikt innhold gjentatt for de som driver den faglige forskningen. At det impliserer konklusjoner 

som er innenfor den logiske begrunnelsen for partikler og differensialkraften, og om v vil den kvante-elektro-

dynamiske felt-teorien. Som grunnlag for den bio-genetiske-kjemiske forskningen. 

Kromosomer 
Hvert kromosom har en kort arm og en lang arm som møtes i centromeren. Den korteste armen kalles p-arm, og den lengste kalles q-

arm. Dersom vi sier at et bestemt gen sitter på kromosom 12q, mener vi at genet sitter på den lengste armen til kromosom nr. 12. 

Kromosomer i cellekjernen utgjør kjerne-genomet. Kromosomene hos eukaryotene er satt sammen av tett pakket heterokromatin 

med inaktive gener, og mindre tett pakket eu-kromatin med gener som blir aktivt avkodet, og begge danner atskilte områder i 

cellekejrnen. C-verdi er mengden DNA for et sett med kromosomer. Kjerne-genomet inneholder mye repetert DNA, tandemrepetert og 

spredt. Informasjon om organismens genomen er lagret i DNA-kromosomene. Omkring centromeren er det mer tettpakket heterokromatin.  

Eukaryot DNA er pakket i nukleosomer hvor DNA tråden er tvunnet rundt en histon, proteiner, en histon-oktamer (8 histoner: 2 av hver 

av de følgende H2A, H2B, H3 og H4. Det er plass til ca. 147 basepar rundt et nukleosom. DNA-tråden danner løkker som er festet til et 

kromosomstillas. Stillaset eller reisverket inneholder enzymer som topoisomerase II som deltar i superkveilingen av DNA-tråden og proteiner som 

opprettholder strukturen i kromosomet. Epigenetiske endringer kan påvirke strukturen av kromatin (DNA-protein). Heterokromatin er ofte 

metylert. 

Kromosom (gr. chroma -farge; soma - kropp) - DNA i lineær trådformet nukleotidsekvens av gener omgitt av histonproteiner. Hos 

eukaryotene er kromosomene lineære med telomere i enden. Finnes i cellekjernen. Overfører arvelig informasjon fra en generasjon til den neste. 

Kromatin i DNA lager løkker og sløyfer med lengder på ca. 100 kilo-baser festet til en kjernematriks av protein. I vanlige somatiske celler 

forekommer kromosomene ofte i par, og de to identiske kromosomene i hvert par kalles homologe.  

Homologe kromosomer danner par under reduksjonsdelingen, meiose. Kromosomene varierer i form og størrelse, og blir korte og tykke 

når DNA-tråden kveiles opp. Centromeren er området hvor to kromatider er festet og er karakterisert av spesifikke korte DNA-sekvenser. 

Området rundt en centromer på kromosomet kalles kinetokter, stedet hvor mikrotubuli fester seg og danner et mitotisk spindelapparat. 

Centromeren deler kromosomet opp i to armer. Hvis centromeren er midt på kromosomet kalles det metasentrisk, hvis centromeren er mot en av 

endene av kromosomet kalles det akrosentrisk og hvis helt i enden telosentrisk. I tillegg til centromeren kan kromosomene ha andre innsnøringer. 

Enden av kromosomet kalles telomerer og har ofte en DNA-sekvens som er forskjellig fra resten av kromosomet. Telomerene lages av 

enzymet telomerase som er et ribonukleoprotein. Det klassiske bilde av to søsterkromatider i par under mitosen er det mest synlige stadiet av 

kromatin, i motsetning til interfase-kromosomene er har en mer diffus struktur. Gener som befinner seg på samme kromosom er lenket. Virus 

ogplasmider er ikke-kromosomale genetiske elementer. 

Arter i slekt med hverandre har ofte lik rekkefølge av gener på kromosomet, synteni. Centromeren er en avsnøring av kromosomet med 

tandemrepetert DNA, og det er en pericentromer region med få gener i tilknytning til centromeren. Centromeren er der hvor søsterkromatidene 

møtes og blir koblet sammen og går ut som armer fra centromeren i begge retninger, og hvor det er flest gener. Enkelte kromosomer har spesifikke 

knuter med heterokromatin.  

Nukleolar organiserende region (NOR) finnes på noen kromosomer og inneholder gener som koder for ribosomalt RNA rRNA. 

Nukleolus. danner omkring NOR hvor ribosomene til cytosol blir satt sammen. 

En telomer er enden av armene i et kromosom som beskytter enden som blir kortere for hver celledeling, og gjør også enden av 

kromosomet mindre klebrig. Hos planter består telomerene av repeterte sekvenser med TTTAGGG eller hos arter i aspargesorden (Asparagales) 

av TTAAGGG. Sistnevnte finnes også hos vertebrater.  For hver DNA replikasjon forsvinner ca. 80 nukleotider i 5`- enden. Hvis det skjer brudd 

i et kromosom danner dette klebrige ender og disse må hindres i å binde seg til andre kromosomer. Telomerene deltar også i organiseringen og 

plasseringen av kromosomene i cellekjernen hvor kromosomene har faste plasser. 

Kohesiner er proteiner deltar i sammenkobling av søsterkromatider under celledelingen. Kondensiner deltar i sammenpakking og 

kondensering av kromosomer når celler går inn i mitose. Hos noen dyr, sopp og planter kan man finne ekstra B-kromosomer. 
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Kromosomer hos prokaryter 
Bakterier er prokaryoter og disse har ikke organeller, Bakterie-DNA er organisert i en nukleoid som 

mangler histoner, og består av en lang dobbelttrådet superkveilet DNA. De to endene av dobbelttrådet DNA 

har kovalent bundet sammen slik at de danner en ringstruktur. Med et sirkulært kromosom unngår bakteriene 

bruk av telomerer i enden av kromosomene slik som hos eukaryotene. Hos bakteriene replikeres DNA fra en 

replikasjonsstart (ori) i to motsatte retninger fra startpunktet, og det dannes to replikasjonsgafler.  

De to halvdene eller armene av kromosomet kalles replikor. Replikasjonen er semikonservativ slik at 

det nydannete bakteriekromosomet inneholder en templattråd fra det opprinnelige kromosomet og en ny DNA-

tråd.  

Kjempe-kromosomer 

Polyten-kromosomer 

Hos noen tovingete insekter (Diptera) som bananflue (Drosophila), fjæremygg (Chironomus) 

og Rhynchosciara det spesielt store kromosomer (lengre og tykkere, og seksarmete) i celler i spyttkjertlene 

kalt polytenkromosomer (gr. polys- mange; tainia - bånd) , oppdaget av Èduard-GèrardBalbiani i 1881.  

De sees når cellene ikke deler seg, i interfase.  Polytenkromosomer er også funnet i collemboler 

(Collembola), ciliater (protozooer, Ciliophora), trofoblasten hos pattedyr, og antipodeceller i embryosekken 

hos bønner (Phaseolus vulgaris), suspensorceller under embryogenesen, og i tapetceller i pollensekkene hos 

vignabønner (Vigna unguiculata).  

Polyten-kromosomer har en rekke mørke bånd (mye DNA og lite RNA) og lyse bånd (lite DNA, mye 

RNA). Polytenkromosomene blir dannet ved at det skjer gjentatt replikasjon i DNA, uten celledeling, og hvor 

kromatidene blir hengende sammen.  

Lampekost-kromosomer 

I cellekjernen i plommerike oocyter hos virveldyr som amfibier, fisk, krypdyr (reptiler) og fugler, og i 

spyttkjertelcellene hos noen insekter kan det være store lampekostkromosomer, oppdaget av Walther 

Flemming i 1882. Lampekostkromosomene, som er større enn polyten-kromosomene,  har en hovedakse og 

lange side-løkker ut fra aksen. Løkkene består av DNA i et matriks med protein og RNA. Funksjonen er å 

lage RNA og protein i løkkene, og deltar i produksjon av plommemateriale.   

Kromosomterritorium er spesifikke områder av cellekjernen hos eukaryoter hvor et kromosom er 

lokalisert. Hvert kromosom har sitt eget territorium omgitt av områder hvor det kan skje transkribering av 

gener. Enkelte dyr, planter operer med 3 parr kromosomer, eksempel bier eller frølegemet i planter, altså 

næringsvakuolen som det befruktede egget skal livnære seg på inntil videre. 

Den genetiske variasjonen med flere kromosomer øker sterkt med antall kromosomer. For 3 

kromosomer er dette 2 i 3.-dje kombinasjoner gis det 8 kombinasjoner, og for 16 kromosomer 2 i 16.-de som 

er 65536 mulige kombinasjoner fra kun en av foreldrene. 

Seksuell reproduksjon via diploid og hploid fase. Mor 2 kromosomer far 2 kromosomer, Diploide 

foreldre, så meiosen, Egg og Sperm, haploide kjønnsceller. Befruktning. Vi får en diploid zygote. Så Mitose. 

Vi får en diploid organisme. Ett sett ut fra bare ett kromosom, men kan gjelde hvor mange som helst. 

Kjønnskromosomer 

Pattedyr og fugl, og noen planter har egne kjønnskromosomer, og de andre kalles autosomer. De er 

dioke og de to kjønnene er på forskjellige individer. Hos mennesker har hunnen to X-kromosomer (XX) og 

hannen XY-kromosomer, og som derved i reduksjonsdelingen (meiose) danner to typer gameter, X eller Y. 

Anormale kombinasjoner av kjønnskromosomer er XO (Turners syndrom), XXY (Klinefelter 

syndrom), i tillegg til andre kombinasjoner som menn med XX festet til en liten Y, kvinne XY, men mangler 

en liten del. SRY-genet er en kjønnsbestemmende region på Y-kromosomet.  

Kjernen: Inni cellekjernen til en eukaryot celle finner man kromosomer. Kromosomene består av tett 

kveilet DNA og proteiner.  

DNA til gen 

Kjernen er cellens arvemateriale beskyttet av en membran. Membranen er en dobbelmembran og det 

er åpninger, eller porer, i membranen som tillater trafikk ut og inn av kjernen. I kjernen foregår replikasjon av 

DNA og transkripsjon fra DNA til RNA. 

ER, Endoplasmatisk retikulum  

ER, Endoplasmatisk retikulum er et stort nettverk av membran som varierer i størrelse avhengig av 

celletype. ER har mange funksjoner og deles opp i ru ER og glatt ER.  
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Ru ER har ribosomer sittende på membranen. Disse ribosomene produserer proteiner som skal 

sendes ut av cellen eller til en av cellens organeller. Den delen hvor ribosomene er festet vil det foregå 

utskilling av kalsium, og kalsium er et av de ioner som det er mest av i cytoplasmaen. For mye kalsium fører 

til at cellesaften kan stivne, forkalkning. Er og DNA-et må synkronisere mengden kalsium blant aneet for at 

det skal være balanse i cytoplasmaens trykk og gjennomtrengelighet for utveksling av proteiner, sukker og 

fett. Er er også lagringsplass for steroider og syntetisering av proteiner. "ER" står også for mye av transporten 

inn -og ut av cellekjernen. I Den "glatte" delen foregår det utrensing. 

Steroider er lipider med et karbonskjellet som består av 4 ringer. Alle steroider er biokjemisk 

syntetisert av acetyl-co-enzym A i fremkallings-prosessen. Funksjons-variasjonene til steroider oppstår ved 

koblingsformen til disse ringene. Mange hundre typer i alle eukaryoter. Spesielt viktig er steroid-hormoner. 

Altså sterkt fettholdige hormoner som ellers har proteiner og sukker ofte tilknyttet til spesielle oppgaver. 

Ribosomene i ru ER kan produsere proteiner som leveres inn til andre deler av ER, og ut til cytosol, 

cytoplasmaen, der de kan benyttes til kombinasjoner i cellens stoff-prosesser. Ribosomene dannes i kjernen 

til cellen ved spesielle DNA-sekvenser og ribosomalt RNA, og blir fraktet for det meste ut i ER som er en 

fett-membran som er delvis hul der det er baner og ioner som er med på fraktveine, og mange stoffer, blant 

annet som skal til yttermembranen til cellen, fett, sukker, proteiner kan fraktes denne veien.  

Glatt ER har mye av denne fett-membra-jobben med å bringe nytt fett opp mot membranen til cellens 

overflate. Mellom ER og cytoplasmaen, cytosol, er det mange utvekslinger og pakkinger, utpakkinger av 

proteiner, fett og sukre/fosfater, som skal omdirigeres eller omformes. Signaler av mange typer går gjennom 

ER fra cellekjernens DNA eller proteiner her, og helt frem til cellens yttermembran.  

Den ru ER beskrives også som ett sammenhengende nettverk av flattrykte blærer(cisterner), som 

danner frakt-kanaler for cellens mange viktige stoffer.  

Glatt ER har ikke ribosomer, men fungerer som en viktig lagringsplass for ioner. Glatt ER er også 

involvert i syntese av nye fettmolekyler som skal bli til membraner. Glatt ER er mest operativt fritt ute i 

cytosol, og har ikke forbindelse direkte til kjernemembranen. Den finner sine proteiner og fettstoffer i cytosol 

og syntetiserer disse til riktige kombinasjoner den skal avlevere til, en prosess som godt kan være frakt-

vesikler som bringer disse for eksempel opp til cellens ytterste membran-hud. I det store og det hele er 

yttermembraner, også om de har en ekstra cellevegg utenfor, på en måte å forstå som huden til organismer. 

Golgi-legemet 
Golgi-apparatet ligger ofte i nærheten av ER og er et nettverk av membraner som ligger tett inntil 

hverandre. Proteiner som dannes på ru ER sendes videre til Golgi hvor de blir justert og endret avhengig av 

hvilken funksjon de skal ha. Proteinene får også merkelapper på seg slik at de blir sendt til rett sted i eller ut 

av cellen. Merkelappene er ulike kjemiske forbindelser som settes på proteinene ved hjelp av enzymer. 

Golgiapparatet mottar proteiner som er laget på ru ER og som enten skal transporteres videre ut av 

cellen eksocytose eller overføres til lysosomer for nedbrytning. Golgi gjør cellens glykoproteiner ferdig, og 

lagrer det til det er behov for dem. Golgi-apparatet fungerer som en sorterings-stasjon for ulike proteiner som 

da ligger i laget i sine respektive divisjoner i Golgi. God spenningssortering. Golgi må utveksle samarbeid 

med Er ved at det sendes ut vesikler mellom dem.  

Golgi består av flate membransekker, vesikler. Proteiner snøres av fra ER, i vesikler, fettmembraner, 

og smelter sammen og danner nye cisterner til Golgi. Slik blir proteiner overført fra ER til golgiapparatet. 

Apparatet raffinerer, pakker og leverer ferdig syntetiserte proteiner fra ER. Membranene i Golgi kalles 

diktyosomer. Golgi samlingsplass for proteiner før de bringes videre. I lumen skjer en modifisert post-

ompakking av proteiner via chaperoner før de via vesikler blir fraktet til Golgi-apparatet. Sekresjons-produkter 

fraktes via sekretoriske vesikler med proteinkappe ut via trans-siden av Golgi. Cisternene som vendes nær 

sentrum av cellen kalles cis-Golgi. Glatte vesikler fungerer som protein-lagrende vakuoler.   

Golgi kan bevege seg langs aktin-filamenter via ATP-avhengig myosin, motorproteiener. Golgi 

er med å bygge celleplate, cellevegg og frakt av hemicellulose og pektin, hydroksyprolinrike glykoproteiner. 

Golgi deltar i prosessering og omforming av protein og glykoprotein som skilles ut som karbohydrater, 

oligo-sakkarider og glykoprotein (glykosylert på NH2 i asparagin). O-lenkete oligosakkarider: 

glykosylering av hydroksylgruppen (–OH) på threonin, serin, hydroksyprolin og tyrosin. Vesikler fra ER til 

Golgi bringes av av kappe-protein2 (COPII) til slik som Golgi. Transport fra Golgi til ER bringes av proteinet 

COP1. COPI deltar og styrer vesikkeltransport fra Golgi til ER og i retrograd transport innen Goli. COPII 

styrer avlevering av vesikler til Golgi fra ER. COP9 signalosomkompleks sørger for at COPI kan komme inn 

i cellekjernen. 

https://snl.no/endoplasmatisk_retikulum
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Rothetteceller skiller ut mucopolysakkarider fra slimfylte vesikler som fusjonerer med membranen. 

Overskudd av membraner tilbake til cellen og ER via endocytose. Cathrin dekkete vesikler deltar i lagring av 

protein fra Golgi og i endocytose. Endocytotisk resirkulering, i.e. retrograd transport bringer løselig protein 

og cellemembranprotein tilbake til cellen etter å ha tømt innholdet på utsiden av plasmamembranen. Tre typer 

Chatrin nødvendig for å få vesikler fra plasmamembranen og trans-Golgi.  

Endocytotiske vesikler fusjonerer med prevakuolært kompartment hvor membranreseptorer 

resirkuleres. Endocytotisk resirkulering skjer i. sekresjon fra rothetteceller. Det er to modeller for Golgi-

transport: vesikulær shuttel-modell, men kan ikke forklare sekresjon av glykoproteinskall på overflaten av 

algeceller. Cisterne modnings-/progresjonsmodell med antero-grad transport og retrograd vesikulær 

transport. Spesielle overflate proteiner letter knoppdannelsen i vesikkelproduksjonen. 

Endosom 
Endosom er en liten membran-omsluttet blære med næringsstoffer som cellen har tatt opp fra 

omgivelsene. Endosomet oppstår ved at cellemembranen bukter seg innover og folder seg rundt innholdet før 

blæren avsnøres og slippes inn i cytosol. Innholdet i endosomet havner etter hvert i lysosomene hos dyreceller, 

eller i vakuolen hos planteceller, hvor det brytes ned. Når membranen bukter seg innover og avsnøres på 

denne måten kalles det endocytose. Endosomer dannes ved en avsondring av en cellemembran, membran, 

eller at fett i cytosol eller annet sted fra, bretter seg samlet rundt et objekt, og lukker det inne. 

Mitokondrier 
Mitokondrien med dobbel cellemembran minte om bakterie. Og helt utrolig nok finner man en 

blågrønn-bakterie, en cyan-bakterie, kalt purpur-bakterien som vise seg å ha samme DNA og 

stoffskifteprosess. Mitokondrien som gir dyr og sopp, og større planter stoffskiftet er denne, som har invandret 

og blitt i symbiose med en større celle med en kjerne fra før, eukaryotiske cellekjerner. En annen cyan-bakterie 

er lik kloroplasten som vi finner i ekte planter.  

Mitokondrier er det vi kaller cellens stoffskifte-fabrikk, og energi-leverandør-fabrikk. Den tar inn rest-

molekylene i sukkernedbrytningen i cellen, og fett, proteiner, som nå er de mindre fett-stoffer som er brutt 

ned i forskjellige prosesser, for eksempel av peroksiomer (H2O2=hydrogenperoksid) også videre. 

Mitokondroer er mellom en halv mikro- til 7 mikro-meter lange. 

Sukkerprosessen er brutt ned til pyruvat, pyrodruesyre som lett kan omsettes til proteinbygg igjen. Men 

inne i mitokondrien blir denne fanget opp av en rekkefølge enzymisk nedbrytning til alle slags sukkertyper 

gjennom en 7-8 trinns enzym-aser. Biprodukt er CO2, men også at NAD/NADH-omsetningen skjer her, 

molekylene som er viktig for at mitokondriens cellemembran-enzymer skal omsette ADP til ATP gjennom en 

elektrontransport og proton-pumpe, som gir adenin-tri-fosfat, ATP, som sendes ut som energi-batteriet i 

cellene våre, og vann. ATP er energi-molekylet i alle livsceller. 

Utenom dette blir karbohydrater og hydrokarboner med inn i en karbon-nedbrytnings-prosedyre inne 

i samme mitokondrie, og avgir CO2 som skal ut av cellene. I tilleg vil NH2 og NO-produktert, nitrater og 

ammoniakker fra aminosyrer og proteiner, omsatt omsatt til urin-delstoffer i nitrogen-syklusen i mitokondrien. 

Kort sagt ordner mitokondrien det meste av stoffskiftet vårt.  

I cytoplasma utenfor mitokondrien, eller altså i cytosol, så er det lignende mengder sukker-enzym-aser 

som bryter ned glukose til mindre sukker-enheter, der hvert delprodukt gjennom 10 ledd reduserer sukkeret 

som ender som det minste slik, pyruvat, pyrodruesyre, som nå blir ledd inn i sitronsyre-syklusen. Mitokondrien 

har en yttermembran med spesielle reseptorer, ion-kanaler.  

På innsiden er det et tynt område med væske kalt inter-membranøst rom. Innermembranen holder en 

slags cytoplasma på plass. Måten som mitokondriens indre membran er foldet på kan minne om et foldeteppe, 

trekkspill, der sporene som er viker inn i denne fra utsiden kalles Cristae. Mitokondriene er bygget opp av en 

dobbeltmembran som avgrensning mot resten av cellens innhold. Mitokondrier er cellens energifabrikk, da 

det er her energirike forbindelser omdannes til energi i form av ATP.  

Prosessen kalles celle-åndings-stoffskifte, med en rekke kjemiske reaksjoner fører til at hovedsakelig 

glukose brytes ned ved hjelp av oksygen. Mitokondriene består av to membraner, en indre og en ytre. Den 

indre membranen er mye større enn den ytre og må derfor bukte seg mange ganger for å få plass inne i den 

ytre membransekken. Glykose-prosses i cytosol, pyruvat-prosess i mitokondriens proteinforvandling kalt 

sitronsyre-prosess, med CO2-prosess Og Nitrogen-Prosess, samt Vann-ATP-produksjon, er ikke organisert 

som sirkel eller rekke. Men enzymene er spredt fordelt. De reagerer i rekkefølge ut fra hvilke nye produkt 

foriige prosess laget, og gir oss derfor svar på rekkefølgen skjematisk! 
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Antall mitokondrier reflekterer cellens energibehov, og celler med høyt energiforbruk, som de saltsyre-

produserende cellene i magesekkens slimhinne, har svært mange mitokondrier. Muskelceller varierer 

mitokondrie-antall med trening. Med eget DNA og proteinsyntese. I dyreceller koder mitokondrielt DNA for 

13 poly-peptid-kjeder som inngår i proteiner hos i mitokondriene. Alle andre proteiner som mitokondriene 

trenger, er kodet for i cellekjernens DNA, produseres i cytosol og må importeres til mitokondrien. 

Mitokondrielt DNA koder også for eget ribosomalt RNA, rRNA, som inngår i mitokondrienes ribosomer.  

Mitokondrienes ribosomer likner mer på bakterieribosomer prokaryotenes, enn på ribosomene som 

befinner seg ute i cellens cytosol, eukarytote ribosomer. Antibiotika som klor-amfenikol og tetrasyklin 

hemmer bakterievekst ved at de hemmer proteinsyntese på prokaryote, men ikke på eukaryote ribosomer. 

Både klor-amfenikol og tetrasyklin hemmer imidlertid også proteinsyntese på mitokondrienes ribosomer. 

Elektronbæreren mellom kompleks III og IV i elektrontransportkjeden er et lite protein kalt cytokrom 

c, som flyter i væsken i det intermembranøse rommet. Cytokrom-c har en annen viktig funksjon ved at det 

kan utløse programmert celledød apoptose dersom det slipper ut gjennom mitokondrienes yttermembran til 

cytosol. Passasjen av cytokrom c til cytosol er nøye regulert av et spesielt proteinkompleks i yttermembranen.  

Sammensetningen av proteiner i dette komplekset er selv gjenstand for regulering og styres dels av 

ytre signaler i form av vekstfaktorer som signaliserer om cellen skal overleve. Herfra kommer færre 

opplysninger om mitokondrien, utenom relatert til et spesielt tema som berører andre prosesser.  

Mitokondrienes prosess- og virke-omfang må leseren lese seg videre frem til selv. Men vi kan altså 

lignende fingeravtrykk lese av koder og egenskaper hos mitokondrienes DNA som forteller mer enn bare 

blodets mulige egenskaper. Mitokondrisk DNA kan benyttes til ekstra sikkerhet i etterforskning. 

Cytoskjelettet  

Cytoskjelettet er å finne i cytoplasma hos eukaryoter, danner bevegelige, men gode sammenhengende 

strukturer som samtidig virker som støttevev inne i cellen. Fibrene kan være både av proteiner og 

karbohydrater/hydrokarboner, det vil si fett-sukker-beslektede molekylbindinger. De er sterk årsak til form-

styrke-forskjeller i eukaryote celler. Men også transport av elektroner, ioner og proteiner. Hovedfunksjon som 

struktur kommer av at vi legger vekt på hvordan cellen klarer å ha de former som denne har hvor de samme 

molekyl-forbindelser ordner dette i stor grad ved siden av vann-trykk, ioner og trykk-tilstander i cellen som 

osmose- og turgor-trykk. 

Cytoskjelettet bygges stort sett av: 1 mikrofilamenter, 2 intermediære filamenter, 3 mikrotubuli. 

Mikrofilamenter 
Mikrofilamenter (aktin): Mikrofilamenter er lange aktinkjeder (F-aktin) som består av en rekke 

globulære subenheter (G-aktin). Mikrofilamenter er distribuert i hele cytoplasma, med mest konsentrasjon ved 

plasma-membranen. Mikro-filamentene fleksible helikser med bredde 8 nano-meter. De har mange viktige 

celle-funksjoner: celleform, og gir bevegelse; lamellipodia eller filopodia. De er del av mikrovilli som danner 

aktinringen som strekk-strenger når 2 datterceller oppstår i cyto-kinesen. Viktige elementer da 

mikrofilamentene gir muskel-kontraksjoner.  

Lamellipodium er et cytoskjelett-protein for aktin-innstillinger i forkant på cellen. Om det betyr 

næringsområdet eller den mest aktive siden ut mot utvekslinger mellom celler, eller ut mot blodårer. Den 

fungerer som et aktin-kompleks som beveger cellen langs underlaget. Når lamellipodia har en ribbe-form 

av aktin, mikrospikes, som legger seg utenfor lamellipodium-grensen, kalles disse for filopodia.  

Filopodia er en endring av lamellipodia-strukturen: Filopodia er tynne cytoplasmatiske komplekser 

som strekkes utenfor forkanten av lamellipodia i bevegende celler. De er fremdeles aktin-molekyl-kompleks, 

men som fungerer henholdsvis innenfor/utenfor grensesonen til cellens membran, eller en 

membraner/lignende funksjoner. Sammenlignbart med amøbisk bevegelse, flimmerhårenes oppgaver. Virker 

stort sett som spennings-forflytninger for aktinet.  

Mikro-filamenter, en proteintråd av Aktin, myosin og tropo-myosin i muskelcelle-proteiner. 

Myosinet og aktinet sammen med energien til ATP gir bevegelses-prosessen. Det finnes minst 18 slike 

myosiner. Alle Eukaryoter har myosin. De kalles også motor-proteiner. Polymer av globulært aktin (G-aktin) 

der hvert aktinmolekyl er et polypeptid som består av to kjeder med polymeristerte aktin-subenheter i en 

heliks. Aktin danner slanke tynne spiral-formete polymere, mens mikrotubuli danner rør.  

https://sml.snl.no/cytokromer
https://sml.snl.no/cytokromer
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Aktinbaserte mikrofilament-skjellet kan binde og hydrolysere adenosin trifosfat ATP. Mikrofilamenter 

er polare med en aktiv pluss (+) ende og en mindre aktiv minus-ende. Det er to typer aktin: Løselig/ globulært 

aktin (G-aktin) og polymert/fibrillært aktin (F-aktin). Mikrofilamenter styrer bl.a. vesikkeltransport fra Golgi. 

Intermediære filamenter, støtte for membraner. Intermediære filamenter er tynnere enn mikrotubuli, men 

tykkere enn mikrofilamenter. Monomerene er stavformet med en lang α-heliks og to α-helikser danner en 

dimer hvor to stykker gir en tetramer som pakkes som et tvunnet reip. Eksempel er proteinet lamin 

(kjernelamin) på innsiden av kjernemembranen, et protein som kan fosforyleres.  

Kryssbindende proteiner kobler sammen polymerene i cytoskjelettet. Fimbrin lager en samling av 

aktinfilamenter som får en pluss og minus ende. α-aktinin kobler sammen aktinfilamenter antiparallelt slik at 

det blir både pluss og minus i hver sin ende. Mikrotubuli og mikrofilamenter bygges opp og ned kontinuerlig 

med halveringstid minutter, og er reservoir for protein. Noen proteiner har til oppgave å stabilisere 

cytoskjelettet og andre destabiliserer, altså en dynamisk opp- og nedbygging. Kalsium deltar bl.a. i 

depolymeriseringen av mikrotubuli.  

Intermediære filamenter 

Intermediære filamenter består av ulike typer fiberproteiner: keratin vimentin lamin. Virker som 

seige tøyelige strenger, 10 nanometer brede. Fysisk støtte i celler og vev. Stabiliserer cellekjernene.  

Keratin kan løses i visse organiske løsninger. Det to viktigste keratin-formene bestemmes av type 1 og 

2 keratin-gener. Det fins over 20 typer 1 keratin-gener og over 15 type 2. Protein-molekyl-forskjeller i 

keratiner er massen, iso-elektriske egenskap: anti-gen-egenskap. Mellom 40-68 kilo-Da-masse. Keratin-1-

typer er de store sure proteiner i snitt større enn type2-keratiner som nøytrale eller basiske. Ganske avslørende. 

Det dannes genetisk en form av hver type samtidig som binder seg sammen, og danner et sterkt 

motstands-nettverk. De motstår ultrafiolett stråling, tåler friksjon/støt, løsemidler og vann godt. I hver celle 

som produserer keratin, produseres det ett keratin fra hver av de to familiene. Disse to proteinene 

polymeriseres, det vil si at de spontant kobles sammen og samler seg i et nettverk av fibrer. 

Type Keratin-gener som produseres genetisk, bestemmes av cellens DNA-genetiske forskjells-

struktur, for type organ, og befinner seg i forskjell som type vanlig hud, i håndflater og fotsåler, i 

munnslimhinnen eller hornhinnen/øyet. Mest optimalt tilpasset forholdene de funksjonelt virker i. 

Vimentin strukturelt protein, hos mennesker kodet av VIM-genet. Navnet kommer fra Latin vimentum 

som refererer til en rekke fleksible stenger. Vimentin er et type 3 mellomliggende filament-protein som 

uttrykkes i mesenkymale celler. IF-proteiner finnes i alle dyreceller og bakterier. 

Laminer, kjent som kjernelaminer, er fibrøse proteiner i type 5 mellomliggende filamenter, noe som 

gir strukturell funksjon og transkript-regulering i cellekjernen. Atom-laminer interagerer med indre 

kjernefysiske membran-proteiner for å danne kjerne-laminaen på innsiden av kjerne-konvolutten:  

Fra Internett-fil: Den kjernefysiske konvolutt , også kjent som kjernemembranen , er sammensatt av to 

lipid dobbeltlag- membraner som i eukaryote celler som omgir kjernen , som omslutter den genetiske 

materialet . Atomkonvolutten består av to lipid-dobbeltlagsmembraner: en indre kjernemembran og en ytre 

kjernemembran. Rommet mellom membranene kalles det perinukleære rommet. Den er vanligvis rundt 20–40 

nm bred. Den ytre kjernemembranen er kontinuerlig med den endoplasmatiske retikulum-membranen. 

Kjernekonvolutten har mange kjerneporer som lar materialer bevege seg mellom cytosolen og kjernen. 

Mellomliggende filamentproteiner kalt laminer danner en struktur som kalles kjernelaminat på det indre 

aspektet av den indre kjernemembranen og gir strukturell støtte til kjernen. 

Mikrotubuli 
Mikrotubuli: kuleformede kjeder av proteinet tubulin. Tubulin: Stiv, hul heliks, spiral, 25 nanometer 

bred. Mikrotubuli dannes i et centrosom like ved celle-kjernen. Mikrotubuli støtter celle-formen lignende et 

skjellet som et nettverk, men bestemmer plassen organeller befinner seg på, også det endoplasmatiske 

retikulum, (ER), som er fett/lipider i en kanal som forbinder kjernemembran og cellens ytre cellemembran. 

Mikrotubuli danner også den mitotiske spindel under celledeling. Obs-Mitosen! 

I denne ER-membrankanalen fraktes ribosomer, proteiner og protein-syntese-fabrikker som en sentral 

for styring og kommunikasjon med organeller, enzymer, proteiner ute i cytoplasma. Gir mange oppgaver 

mellom kjernemiljø og cellens ytre membranmiljø. Cytoplasma er også kalt eggehvitestoff fordi den vandige 

og mineralrike væsken har en del fett, sukker og proteiner som gjør at den er seigere enn vann, men næringsrik. 

Om vi tar litt fett, sukker, mineraltablett, slim fra kokt kjøtt, opp i litt vann så har vi lagd en slags cytoplasma. 

Uten at det er spesielle organeller som styrer det da. 
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Mikrotubuli overfører både elektroner, proton-vandring, og protein/fett-sukker-frakt, altså virker for 

bevegelser, inne i cellen og gjennom celle-membran, og utenpå-liggende elementer som stikker ut eller er 

festet på cellemembranen, som resptorer, flageller, flimmerhår, nervesignaler, nærings-transport inn og ut. 

Flageller for bakterie-bevegelse, har kjerne av mikrotubuli. Samme for flimmerhår/cilier med oppgaver som i 

tarmceller, lunger, som transporterer næring, eller partikler ut luftveiene.  

I Cellens indre transport frakter de også mindre membraner, fett-bobler med ulikt innhold, næring, 

avfall, hormoner, proteiner, fosfolipider og hva det skal være. De reagerer spontant på overskudd av elektroner 

eller protoner, baser, syrer, lignende nervetråder, og utøver sin del av slik partikkeltransport, og som 

signaloverførere til eventuelle flimmerhår, nervetråder. Slike signaler kommer like gjerne helt inn til kjernen 

og til DNA-ets struktur-miljø.  

Tubulin-proteinet bygger mikrotubuli-fibrene som del av cellens indre skjeletter. Molekylet, 

polypeptidkjeden, er 475 aminosyerer. Alfahelikser og beta-snorer, sammen med GTP-tråder som binder de 

sammen. Tubulinen består av 2 flak beta-snorer inne i proteinet, som så 11 alfahelikser tvinnet rundt, mens 

10 beta-snorer binder dette sammen. GTP binder mikrotubuli sammen som styrings-funksjon. GTP er Guanin, 

det ene av de 4 gen-arvestoff, del av genet som vanligvis er knyttet til et sukker-fosfat-molekyl, slik som 

deoksyribose-fosfat. T betyr at det er tre, tri, 3 oksygen-atomer knyttet til fosforatom, PO3. Da sukkeret er 

borte har vi Guanin+PO3-fosfat, som kalles Guanin-trifosfat, GTP. Guanin lys-absorberende videre-formidler. 

Eks: Guano fra fugl til jord til planteriket. 

Peroksiom 
Peroksisom er en membra-nomsluttet organell som omdanner og ufarliggjør ulike giftstoffer i cellen 

ved å danne hydrogenperoksid, (H2O2, derav navnet peroksisom). Hydrogenperoksid brytes videre ned til 

oksygen og vann ved hjelp av enzymet katalase. Katalase er et karbon-basert enzym som kan katalysere 100 

millioner Hydrogenperoksid-molekyler i sekundet, og er det raskest aktive enzym vi kjenner i 

menneskekroppen, dyr. Peroksisom Peroksiomer er organeller som blant annet inneholder enzymer som 

danner og forbruker H2O2. Peroksisomer er viktige i nedbrytning av ulike stoffer og finnes i de fleste celler i 

kroppen, med spesielt mange i lever- og nyrecellene. De er fra 0,1 til 1,5 mikrometer store, og over 40 ulike 

slike enzymer er kjent. De bryter blant annet ned store fett-molekyler.  

Peroksisomen er ledd i fotorespirasjon i metabolismen av glykolat, glykosylat-syklusen for 

oksidasjon av fett-syrer. I erteplanter operatører for biologisk nitrogenfiksering, at livsorganismer 

binder til seg nitrogen, og i bio-syntesen av jasmonat. Peroksysomer innholder enzymet oksidase. 

Enzymet oksidase både lager hydrogenperoksidet, H2O2, og dets nedbrytnings -enzym, katalase. 

Peroksisomene deltar i proteinnedbrytning ved aldring og beskytter mot oksidativt stress. H2O2 i 

peroksisomene omdannes til H2O og O2 av enzymet katalase. Vann og oksygen-gass. 
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Dyreceller 
 

Dyrecellen har en  

Cellemembran stort sett av fosfo-lipider som fosfo-fett, fettmolekyler, fosfo-proteiner, sukkere, kan 

virke som faktorer i, innenfor og utenpå samme membran.  

Dyrecellen har også en  

cellekjerne med egen membran og som inneholder  

DNA, arvestoffet til organismen. 

Dyrecellen har  

ett Endoplasmatisk Retikulum, ER, et fettbasert kanalsystem mellom kjerne og cellemembran ytterst i 

cellen, som kalles: 

Ru ER, for protein, fett, sukker-prosessbygning/spaltning, Omdannelser. Og en  

Glatt ER for fett-prosedyrer ute i cytoplasmaen, cytosol, den flytende væsken inne i cellen.  

Dyrecellen har videre mitokondrie. 

Dyrecellen har videre peroksisomer. 

Dyrecellen har videre Endosomer. 

Dyrecellen har videre golgi-apparat. 

Dyrecellen har videre cytoskjellet av 3 hoved-bygninger. 

Dyrecellen har videre ribosomer. 

OG det som skiller denne cellen fra planteceller: 

Dyrecellen har videre lysosomer. 

Dyrecellen har videre sentrioler/centrioler. 

Lysosomer 

Lysosomer cellens gjenbruksstasjoner, og er små blærer som inneholder ulike enzymer. Enzymene er 

involvert i å bryte ned store molekyler som fett, karbohydrater og proteiner. Produktene fra nedbrytningen 

brukes til å bygge nye molekyler i cellen.  

Lysosomer er små membranblærer som fungerer som dyrecellas renholdsverk. De er avsnørt fra 

golgiapparatet og inneholder spesielle enzymer (cirka 50 ulike lysozymer). Disse kan bryte ned alle typer 

makromolekyler, giftstoffer, bakterier, slitte organeller og celler som er skadde eller døde. Makrofag 

med lysosomer. 

Sentrioler, Centrioler 

Sentrioler, Centrioler; er 9 sirkulært-strukturerte mikrotubuli-trippel-rør-proteiner, og som er 

bygg-steiner i cyto-skjelettet. Befinner seg gjerne nær cellekjernen. Ett sentriol/centriol er når 2 slike 

mikrotubuli-protein-komplekser står vinkelrett på hverandre. I stedet for å bygge et helt cytoskjellet, 

av de 3 byggesteins-typer et cytoskjellet består av, danner de her altså små ring-komplekser.  

Ett kort segment mikrotubuli vinkelrett på et annet. De har samme struktur som basis for 

flimmerhår, flageller, og centriolene har avgjørende betydning ved deling av kromosomer i 

celledelingen. Sentrioelene er normalt plassert i sentrosomet. Basallegemer danner utgangspunkt for 

vekst av mikrotubuli i cilier og flageller 

 

 

 

https://snl.no/enzymer
https://sml.snl.no/fett
https://sml.snl.no/karbohydrater_-_ern%C3%A6ring
https://snl.no/proteiner
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Planteceller 
 

Dyreceller, soppceller og planteceller har mange likheter, og noen ulikheter. Alle har cellekjerne, 

endoplasmatisk retikulum, golgi-apparat, cytoskjellet, mitokondrier, ribosomer. Dyreceller og soppceller har 

lysosomer + sentrioler. Soppceller + planteceller har cellevegg + vakuole. Planteceller har kloroplaster. Dyre-

celler har lysosomer + sentrioler ingen cellevegg + vakuole + kloroplaster Sopp-celler har cellevegg + vakuole  

+ lysosomer + sentrioler  ingen kloroplast Plante-celler har cellevegg + vakuole + kloroplaster ingen 

lysosomer + sentrioler. Alle eukaryote celler har en grunnleggende felles oppbygning: Det tyder på at alle 

disse celler har utviklet seg fra en felles urcelle. 

Bare Planteceller har kloroplaster. De har sine stivelses-korn også. Skiller seg stort sett fra 

sopper i det meste av cellevegg-strukturen. Men de kan ha likheter i cellevegg enkelte artsformer også. 

Plantecellene har også det meste likedan som sopp og dyreceller. 

De har cellekjerne med cellemembran, DNA som kromosom. De har ru endplasmatisk retikulum 

ER, rER, og glatt endplasmatisk retikulum ER. De har endosomer, cytoskjellet, peroksiom, Golgi-

apparat, ribosomer, Mitokondrier. Og absolutt: Celle-membranen. 

De skiller seg fra dyreceller ved at de har Kloroplast, Cellevegg, Vakuoler/vannreservoar, Desuuten 

har de stivelseskorn. 

Det er flere kloroplaster langs celleveggene med kort diffusjonsvei for CO2 fra intercellular-romene 

inn til kloroplastene. vakuoler. 

Kloroplaster 

Plantenes Cellevegg 

Plantenes cellevegg er laget av cellulose som plantene produserer i fotosyntesen! Celleveggen danner 

et beskyttende lag som ligger utenfor cellemembranen som beskytter plantecellene mot vær og vind, og gjør 

at planten kan stå oppreist. Ved siden av cellulose har celleveggen også mye lignin. I tørr ved utgjør ligning 

20-40% av all ved, og cellulose og lignin er det stoff i naturen som det er mest av. 

Lignin er fellesnavn på en gruppe avanserte kjeder aromatiske alkoholer i plantenes cellevegger og 

som bygges opp av 3 monomerer: (p-kumaryl-. Koniferyl-, sinapyl-)-alkohol, som danner en krystallinsk og 

sterk kovalent binding til polysakkaridene/cellulosen, og gjør laget ekstra stivt gjennom forgreningene lignin 

danner.  

Celleveggen gjør at planteceller ofte får en kantet form. Enkelte steder i celleveggen finnes det 

åpninger som gjør det mulig for cellene i et blad å kommunisere. Åpningene kalles plasmodesmata. 

Plasmodesmer, er tynne cytoplasma-strenger som rør fra celle til celle gjennom celleveggene, til stofftransport 

mellom cellene. Dannes ved celledelingen, og senere dannelse av andre slike typer kan skje gjennom poding, 

(kan tettes med kallose om vinteren/avstengt transport). 

Vakuole Egentlig en ekstra vann-beholder, reservoar, innenfor en membran. 

Vakuole er en stor membranomsluttet og væskefylt blære som fyller store deler av plantecellen. Den 

inneholder vann, næringsstoffer og en rekke enzymer som kan bryte ned store molekyler. Vakuolen har 

dermed noe av den samme rollen som lysosomer har i dyreceller. Vakuolen opprettholder også 

riktig trykk inne i plantecellen. Enkelte dyreceller og soppceller har også vakuoler, men disse er ofte mindre 

enn hos planteceller og har andre roller enn en vakuole i planteceller. 

Kloroplaster 

Kloroplast gir fotosyntese i planter og blågrønn-bakterier, noen bakterier og flagellater. Her føres CO2 

og vann, H2O, samt sollys, lys/varme inn til Kloroplastkorn, en stor grønn membran-vakuole med mange 

små grønne kloroplast-membraner inni med klorofyll-molekyler der fotosyntesen skjer, og CO2+H2O og lys 

omdannes til glukose, (sukker), og oksygen, O2. Kloroplasten er bare i de grønne deler av plantene. 

Stivelseskorn. Plantene inneholder amyloplaster, lagrings-stivelses-korn. Spesielt i rotknoller, 

grønnsaker/poteter/røtter. Disse er også opplags-næring i frø så spiringen kan starte opp, lignende eggehvite 

og plomme i dyrenes egg. I grunnen har plommesekk og livmor i pattedyr/mennesker samme funksjon. 

https://snl.no/plasmodesmer
https://snl.no/vann_-_kjemi
https://sml.snl.no/n%C3%A6ringsstoffer
https://snl.no/enzymer
https://snl.no/lysosom
https://sml.snl.no/trykk
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Soppceller 
 

Dyreceller, soppceller og planteceller har mange likheter, og noen ulikheter. Alle har cellekjerne, 

endoplasmatisk retikulum, golgi-apparat, cytoskjellet, mitokondrier, ribosomer. Dyreceller og soppceller har 

lysosomer + sentrioler. Soppceller + planteceller har cellevegg + vakuole. Planteceller har kloroplaster. Dyre-

celler har lysosomer + sentrioler ingen cellevegg + vakuole + kloroplaster Sopp-celler har cellevegg + vakuole  

+ lysosomer + sentrioler  ingen kloroplast Plante-celler har cellevegg + vakuole + kloroplaster ingen 

lysosomer + sentrioler. Alle eukaryote celler har en grunnleggende felles oppbygning: Det tyder på at alle 

disse celler har utviklet seg fra en felles urcelle. 

Sopp 

Sopp har alt det samme som dyr og planter, men at det må understrekes at de i alle fall har Cellevegg. 

Vakuole, Lysosomer og Centrioler.  

SOPP har cellekjerne med cellemembran, DNA som kromosom. De har ru endplasmatisk retikulum 

ER, rER, og glatt endplasmatisk retikulum ER. De har endosomer, cytoskjellet, peroksiom, Golgi-

apparat, ribosomer, Mitokondrier. Og absolutt: Celle-membranen. 

 

Sopp deler mye likt med dyr- og plante-celler. De har kjerne med DNA kjerne-membran, ER, 

golgiapparat, cyto-skjelett, lysosomer, centrioler, mitokondrier som alle eukaryote dyre-celler har. 

Soppceller og planteceller har cellevegg og vakuole felles. Lysosomer og Centrioler har sopp og dyr felles. 

Soppcellenes membraner er bygd opp av polyskkaridene glukan og Kitin, mens plantenes membraner 

stort sett er bygd av polysakkaridet cellulose og gren-alkoholene lignin. 

Når vi snakker om cellevegg og cellemembran betyr dette at sopp og planter har to lag her. Den innerste 

er en selve cellemembran, mens de ytre slike cellevegger oftest er ut-transporterte molekyler som bygger et 

nettverk ut fra hvilken type plantecelle elle soppcelle det er. De kan ha flere lag.  

Sopp-cellen, Sopp-riket 

Sopp er eukaryote organismer som tidligere ble plassert sammen med plantene. Sopp og planter har 

fellestrekk som formering med sporer og at de er fastsittende (ubevegelige). Soppene har også cellevegg, 

men den består av kitin og ikke av cellulose som hos plantene. Senere ble soppene plassert i eget rike, 

siden soppene ikke kunne ”lage” sin egen næring, ettersom de mangler klorofyll. Soppcellen har 

typiske eukaryote trekk: en kjerne med kromosomer, kjernemembran og celleorganeller som for 

eksempel mitokondrier og endoplasmatisk retikulum. Celleveggen er normalt stiv, og cellemembranen er 

dominert av ergosteroler. 

Ergosterol er et forstadium til D 2 -vitamin. Ergosterol finnes blant annet i sopp, og omdannes til D-

vitaminet ergokalsiferol (D2) når sopp utsettes for sollys og andre kilder som inneholder ultrafiolett lys. 

Ergosterol (ergosta-5,7,22-trien-3β-ol), C28H44O smeltepunkt 160 °C kokepunkt250 °C magnetisk 

susceptibility -279,6 x 10(-6) cm3/mol. Ergosterol er en fyto-sterol som i lys/sollys med ultrafiolett stråling 

omdanner til Vitamin D2. 

Til dette er det bl.a. knyttet én eller flere hydroksylgrupper, men ingen karbonyl- eller karboksyl-

grupper. Steroler finnes både i planteriket (fytosteroler) og i dyreriket (zoosteroler). Kjente steroler er 

kolesterol, sitosterol, ergosterol som ved bestråling med ultrafiolett stråling omdannes til vitamin D2. 

Steroler er en klasse organiske forbindelser som forekommer naturlig i både planter og dyr. De er en 

viktig gruppe steroider. Dette er en sterol som man finner i celle-membran hos Sopp og protozoa, enceller, og 

har mange av de samme funksjoner som kolesterol har i dyr.  

Her er det ett poly-sakkarid som gjør samme jobb som Hormoner og fett, kolesterol, gjør ellers i 

dyrenes membran, visse organeller. Da mange sopp-typer og protozoa ikke kan overleve uten ergosterol, så 

brukes enzymet som syntetiserer dette som viktig medisin mot sopp-sykdommer hos mennesker. I mennesker 

er det ergosterol som omdannes til vitamin D2.  

https://sml.snl.no/eukaryot
https://sml.snl.no/kromosomer
https://sml.snl.no/mitokondrie
https://snl.no/endoplasmatisk_retikulum
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Sopp, eller Mycota, er et rike av organismer som mangler klorofyll(bladgrønt) og er avhengige av 

organisk næring. De lever enten som snyltere (parasitter) på levende organismer, hovedsakelig på planter og 

i mindre grad på dyr, eller som saprofytter på dødt organisk materiale. De kan også etablere næringsutveksling 

gjennom mutualisme, også kalt symbiose. Sopp i symbiose med  alger er lav, og sopp i symbiose 

med planter er mykorrhiza (sopprot). Utviklingshistorisk regnes soppriket å ha felles rot med dyreriket. 

Det finnes mer enn 100 000 ulike sopparter i verden. De fleste soppartene er harmløse for mennesker, 

og mange av dem er til stor nytte. Noen sopper kan nyttes direkte som mat, mens andre inngår ved alkohol-, 

bakverk- og osteproduksjon. Atskillige sopper nyttes biokjemisk til fremstilling avantibiotika, enzymer, 

aminosyrer, nukleinsyrer og lignende. For skogbruket spiller mykorrhiza-utviklingen mange steder en viktig 

rolle for trærnes trivsel og vekst. Det finnes imidlertid også skadelige sopparter, som i enkelte tilfeller kan 

være dødelige for mennesket. 

Systematisk deles sopp i rekkene: 

• sekksporesopper, Ascomycota 

• stilksporesopper, Basidiomycota 

• algesopper, Chytridiomycota  

• koplingssopper, Zygomycota 

• mikrosporider, Microspora, som tidligere ble regnet til urdyrene 

I medisinsk sammenheng kan det være mest praktisk å inndele soppene etter hvilken infeksjonstype de gir: 

• overflatiske sopper (dermatofytter) 

• opportunistiske sopparter (for eksempel Candida og Aspergillus) 

• sopper som gir dype infeksjoner (for eksempel Cryptococcus neoformans, Histoplasma 

capsulatum, Blastomyces dermatitidis og Coccidioides immitis) i tillegg til Candida og Aspergillus, 

som er de mest vanlige i Norge. 

• Egenskap; Soppcellen har typiske eukaryote trekk: en kjerne med kromosomer, kjernemembran og 

celleorganeller som for eksempel mitokondrier og endoplasmatisk retikulum. Celleveggen er normalt stiv, og 

cellemembranen er dominert av ergosteroler. Nesten all sopp er bygd opp av trådformede celler, hyfer, som i 

motsetning til vanlige celler bare vokser i spissen og deler seg med tverrvegger. De enklest bygde sopper er 

encellede og danner kolonier (for eksempel gjærsopp). Mange andre består bare av en hyfemasse, mycel, med 

fritt anlagte formeringsorganer (for eksempel algesopper og koplingssopper), mens de fleste høyere sopper 

dessuten danner strukturerte fruktlegemer, som i størrelse kan variere fra mikroskopisk små til meterstore hos 

kjuker og røyksopper. Sopp kan formere seg ukjønnet på mange måter, oftest ved sporedannelse hvor sporene 

enten dannes innvendig i beholdere (sporangier) og derfor med et fellesnavn kalles sporangiesporer, eller 

de avsnøres fra hyfegrener (konidioforer) og kalles konidier. Sporene kan ha svært mange spesialnavn, alt 

etter hvilke organer de dannes i, hvordan de dannes, selvbevegelighet og så videre. Den kjønnete formeringen 

er også svært mangfoldig og danner hovedgrunnlaget for den systematiske inndelingen. 

 

Info: Poly-sakkarid, lingin. Cellulose. 

Kitin er et hornaktig stoff som vi finner i hudskjelettet hos kreps og insekter, samt i kjevene til dyr som 

flerbørstemark og blekkspruter, raspetunger hos bløtdyr og i hyfeveggen hos sopper. Stoffet er 

et polysakkarid beslektet med cellulose og formet som et makromolekyl med stor styrke og motstandsevne. 

Ordet kitin kommer av det greske khiton, det vil si «panserskjorte». 

Kitin er et seigt, semitransparent og nitrogenholdig polysakkarid som forekommer som en vesentlig 

bestanddel i skjelettet hos insekter, edderkopper og artropoder og i celleveggene hos mange sopparter. 

Kitin (panserskjorte) er et lineært, vesentlig uforgrenet polysakkarid beslektet med cellulose. Det er bygd opp 

av N-acetyl-glukosamin-enheter, som er bundet til hverandre med beta-1,4-glykosidbindinger.  

Molekylmassen er ikke sikkert kjent, men den antas å være høy. Kitin inngår i hyfeveggen hos de fleste 

sopper, der det danner mikrofibriller tilsvarende cellulose. Det forekommer i skjellene hos noen 

encellede alger. Hos krepsdyr og insekter utgjør det hovedbestanddelen i hudskjelettet (kutikula), som 

utsondres fra overhudens epitel. Kitinets styrke og motstandsevne gjør det vel egnet som beskyttende panser. 

Enzymet kitinase, som forekommer blant annet hos bakterierog snegler, katalyserer hydrolysen av kitin til N-

acetyl-glukosamin. 
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Andre funksjoner i retning av dyrelivets oppstandelse. 
 

Archeer, ur-bakterier, DNA-avlesning som ligner de Eukaryote organismers transcript-seksjoner av 

DNA-et. Om en arche invaderer en meget stor fettcelle-struktur kan den ha bidratt til en funksjonell stor-celle. 

Har da cellekjerne. Kan ha dannet en ur-amøbe uten mitokondrie. Eller uten kloroplast. Om en mitokondrie, 

altså purpurbakterien har invadert har vi en virkelig amøbe. Om en kloroplast har invadert en ur-amøbe vil 

den kunne ha blitt en ur-alge. Med mitokondrie, også en ekte alge: Se blå-alger. 

Med kun mitokondrie vil vi da ha ett dyr, en dyrecelle med stoffskifte. Om vi har en slik med kun 

kloroplast har vi egentlig en slags alge, altså en ur-plante. Om en slik ur-dyr-celle blir invadert av kloroplast 

har vi en ekte plante. Riktignok som alge, mulig som en primitiv grønnalge. Forutsetningen er at en arche i en 

stor fettcelle har noen mikro-ribosomer og ring-DNA ute i cellen, plasmider.  

Begge deler er jo til dels mulig fra før av både i archeer og i bakterier, slik at rester av slike kan ha 

vært i fettcelle-kuler da de ble dannet et sted med skadde eller ødelagte bakterier.  Med en kloroplast, en 

cyano-bakterie som klarer å trenge seg inn uten at den utstøtes av den indre cellen, så har vi en faktisk ekte 

alge. Med en type blågrønn-alge-DNA-oppskrift som da kan ha, få, omstilles til en symbiose-utveksling av 

virkningsstoffer som begge har behov for, slik som ATP og pyruvat, Oksygen, og en mitokondrie som kan 

omsette oksygenet i stoffskifte-funksjon.  

Forutsetningen er at denne opprinnelige arche-cellen i sentrum har utviklet en god del nye DNA-gene-

strukturer som kan begynne å ligne en amøbisk eller flagellatisk kjernestruktur. Denne kan fint ha utvekslet 

seg etter at mitokondrie og kloroplast har invadert cellen. Den må ha hatt en dominant rolle som ikke har latt 

seg bryte ned, og med kloroplast og mitokondrie som utjevner hverandres potensiale i stoffskifte-balansen, så 

er det heller ingen fare for arche-DNA-et, og denne kan trekke fordeler av ekstra proteiner, ekstra sukker og 

ekstra fett-stoffer. Kloroplasten lager mye av det, og mitokondrien sørger for stoff-omsetningen av O2 til CO2. 

Alt kan brukes som energi eller transporteres ut av cellen. 

Det å benytte vanlig kjemi, eller varme noe til mellom 30 og 430 grader celsius, senke dette til 

romtemperatur, er ikke det samme som at lava med steinarter og metaller, jern og kobber, kan dannes sammen 

med fett, proteiner og sukre ut fra avkjøling av lava slik som fra 1200 grader og ned til 300 grader, eventuelt 

at slike bølger avkjøles raskt mot is, eller omformes av nye smeltebølger. Dette blir en virkelig fysisk-kjemisk 

suppe. I denne perioden for cirka 1300 til 850 millioner år siden var det noen kraftige avkjølnings-perioder. 

Den genetiske koden forteller om hvilke spesielle egenskaper og celletype, organer, bevegelses-

systemenes deler skal være. samt form og størrelse på disse tilpasset en eller flere allsidige former for miljø 

og livsførsel, næring, og i balanse med behovs-organer, sanser, eventuelt nervesystem. 

Vi har gjennomgått en minium av informasjoner for at en forståelse av bakterier, arkebakterier, 

amøbeflagellater, dyr, sopp og planter kan vises i en oversiktlig listeform for hver av disse rikene. Men vi tar 

allikevel for oss noen detaljer til: 
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De biologiske Livs-rikene 
 

 Hva slags stoffer, krefter balanse-forhold som ligger til grunn mikrokosmisk, makrokosmisk, 

universelt for stoffene noe består av i himmelrommet og på jorden vår, sol-systemet, som partikler, atomer, 

grunnstoffer og deres kjemiske og fysiske lover er gjennomgått. Videre om alle mineraler og frie stoffer som 

fungerer der disse kombineres til organiske stoffers rike. Det finnes et utall både mulige mineralske og ikke-

biologiske kombinasjoner av stoffene. Det er langt færre biologiske kombinasjoner.  

Grunnen til mangfoldet av organiske stoffer, organismer og innholdet i deres celler og former, er at det 

ut fra færre molekyler, bygges opp mengder med kombinasjoner av disse organiske stoffene. Blant annet at 

arvestoffet kan bestemme alle delers utseendet ved kombinasjoner av kun 4 gen-stoffer, som gir vekst, samt 

næringsforhold til en viss grad for alle artene. Og arvestoffet og hvilke stoffer de bestemmer skal bygges, er i 

seg selv et stort variasjons-forhold, og som kan endres over tid med genetiske endrings-kombinasjoner.  

Det som er felles utenom mineraler vann, karbondioksid og oksygen, er at karbon, nitrogen mye 

hydrogen, fosfor og svovel er inkludert i grunnrammen til det vi kaller sukker, fett og proteiner som er hoved-

faktorene til det biologiske livet, og selv til virus og bakterier. Det finnes mange slike biologiske faktorer som 

kan fungere på ulik vis uten å være med i det biologiske riket samtidig. Slik sett er kroppen full av vann med 

mineralsk blanding som ligner havvannets fordeling eller fordeling av mineraler i ferskvann. Men det finnes 

en mengde slike som like godt kan være organiske uten å være koblet til en livs-organisme.  

Vi har gjennomgått bakterienes rike tidligere. Vi har gjennomgått det enkleste av amøbe-flagellater.  

Gjenstående riker kan vi godt si er amøbe-flagellater, dyr, sopp og planter. selv om man regner andre 

former for encellede dyr, planter, sopp, til det man kaller protister, men også encellede plankton-arter. 

Disse hører allikevel da med under amøbe-flagellater, dyr, planter og sopp. 

Virus og virologi. 
Virus er ikke tatt opp spesielt, men disse er av 2 typer minst. Den ene varianten er der disse kun har 

RNA som arvelighetsfaktor der RNA-et sprøytes inn i levende celler som de benytter ribosomene til for å 

produsere kopier av seg selv. Små feil her kan lett gi en ny variant av viruset. Årsakene er flere, slik som at 

cellen påvirker virus-RNA-et, eller at virus-RNA-ets gen-biter er løsere bundet, og er spesielt disponibelt for 

å kunne endre seg selv videre i de organismer de benytter som vert for produksjon av nye virus-kopier.  

Dette kjenner vi til som type sykdommer, influensaer, men også direkte giftige, skadelige, dødelige 

varianter. Enkelte virus er til tider en fordel, eller ubetydelige. Kan gi oss en gunstig egenskap. Virusgener 

kan opptas under spesielle tilfeller i vårt eget DNA. Det kan også lage kluss i vårt eget DNA.  

Den andre typen virus er DNA-virus slik som bakteriofager. Hver organismes celle, også i bakterie-

rikets celler, er slik at når en celle dør så produseres det gjerne en bakteriofagtype, en liten DNA-streng som 

kan ligne virus generelt, men som kan drepe den cellen, eller helt like celler, som den de kommer fra, altså 

syke celler. Bakteriofager blir gjerne dyrket for å stoppe slike sykdommer som andre medisiner ikke virker 

på, slik som for eksempel koldbrann-bakteriene. Gjelder stort sett for alle bakterie-sykdommer.  

Virologi blir et eget tema som hele vitenskapen for tiden jobber med, og man er i ferd med å knekke 

de fleste nøtter i forskningen her, men uten at dette kommer ut til folk og helsevesen. Ofte politisk og religiøst 

forhindret fra å lette helse-hverdagen vår. Men det kan også være farer forbundet med medisineringer.  

Vi ser mye hastverks-jobbing som er politisk og makt-presset, og som kan gi dårlige eller feil typer 

vaksineringer. Virus utnytter organismenes gen-fabrikk for å lage kopier av seg selv. Og det kan skade cellene 

våre. At visse organer blir svekket, eller immun-forsvaret vårt. Konsekvensen er at vanlig næring, ikke tas opp 

riktig, eller at vi ikke klarer å bryte ned stoffene, eller at vi kan bukke under av ellers lette sykdommer. Ikke 

sjelden kan det skape psykiske problemer, at deler av hjernen og nerver lider, virker dårlig, at vi sliter med 

bevissthet og følelser, og orientering og bevegelses-koordinering, balanse. Vi kan også lettere få hjerte-slag, 

hjerneslag, blodpropp, puste-besvær, slit med hud, lunger, nyrer, mage og leveren. Leveren er hoved-organet 

for nærings-sortering og fordeling ved siden av tarmer, magesekk. Mange kjertler er livsviktige. 

De gjenstående livs-rikene: 
De forskjellige rikene vi skal ta opp noe om i tillegg til bakterietyper som arkeer og ekte bakterier 

som vi har tatt opp om, er amøbeflagellater, sopp-riket, planteriket og dyreriket. Her er det kun listen over 

arts-gruppene det er snakk om og om det er noe som gjelder spesifisert om disse.  

 

Kjennetegn for arts-gruppene. 
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Amøbe-flagellaters rike 
 

 Vi har tidligere vist til at ekte bakterier og arke-bakterier kan ha visse likheter med høyerestående 

livsformer. De alminnelige ekte bakteriene har derimot tvilsomme gen-avlesninger, ganske mange trekk som 

virker motstridende for at det uten videre skal kunne være oksygen-produserende eller oksygen-forbrennende 

artstyper slik som ligner mitokondrier. De har heller ikke normalt kloroplaster. Arkeene derimot leser 

betydelig viktige DNA-segmenter lignende slik eukaryoter, altså høyerestående organismer gjør.  

Derfor er det mest trolig at en slik arke-bakterie har invadert en større fettcelle som havet har mye av 

etter lava-utbrudd, og så kunne formere seg. Om den har formert seg etter noe særlig kjønnsfunksjon annet 

enn bytte av gen-materie, et eller få gen er usikkert, fordi den kan ha ervervet slik senere med tiden. Det som 

derimot ikke er noen tvil er at bakterier kan konsumere hverandre også. Eller leve i symbiose, eventuelt 

invadere en større type bakterie, bli en virkende faktor som ikke avstøtes av den større typen bakteriecelle.  

Om vi har en arke med fungerende sekvens som kan ligne på eukaryotenes DNA-transkripsjons-

avlesning, de mer avanserte en-celle-typene, så vet vi at de ekte bakterien spiller en større rolle blant slike 

innvandringer. For eksempel har man funnet ut at en oldtidsbakterie som fremdeles finnes, en blågrønn-

bakterie, det vi ofte kaller blågrønn-alger, at det blant disse finnes en cyano-bakterie kalt purpur-bakterien 

som har et likt DNA og stoffskifte likt som mitokondriene og må derfor ha invadert en eller flere typer 

slike arke-bakterie-celler, som så har rundet en ny vei med arke-DNA-kombinasjonen mer likt eukaryotene 

enn de vi alt har sett som levninger fra oldtiden rundt oss.  

Vi kan forstå det slik som at om blå-grønn-bakterier over lengre tid har produsert en god del oksygen 

i atmosfæren, og samtidig lever i overflaten der vanlig sollys og ultrafiolett sollys besørger fotosyntesen, men 

samtidig skylles i land i en mer oksygen-rik atmosfære, tvinges de til å overleve med oksygen-innholdig luft 

for å overleve. Over mange millioner år vil det da bli trolig at en slik cyano-bakterie kan utvikle en stoffskifte-

form som passer til den atmosfæren som finnes i fjæra og i laguner som kan tørke inn.  

At konsekvensen blir at en av disse cyano-bakteriene, og kanskje flere av disse, slik klarer å utøve 

stoffskifte, for så å konsumere organisk materie direkte, eller organiske bakterier, er derfor rimelig stor. Det 

er vanskeligere å tro at det samme ville skjedd langt under havoverflaten slik som på dyphavet. Men det finnes 

nok dyphavs-oksygenkilder også, noe som kan utvikles under særlige kjemiske forhold eller omdannelse av 

OH, H2O, og en rekke andre forbindelser som sukkere som det er mengder av. Forskjellige fosfat-reaksjoner 

i forbindelse med noe annet kjemisk, kan mulig tenkes også.  

Jeg holder cyano-bakterier på land som mulig årsak. Eller i strandsonen, lagune-strand-breddene. I alle 

fall ser det ut til at purpur-bakterier og mitokondrier har hatt en reaksjon direkte på oksygen-innhold som kilde 

som kan forbrennes, og har utviklet en reaksjon som med enzymer forbrenner pyruvat, pyrodruesyre av 

nedbrutt sukker. Prosessen med ikke så ulike enzymer her, danner malat, sitronsyre, eplesyre, en mengde typer 

nyttestoffer som normalt finnes i planter, frø/nøtter, røtter, frukt, bær og grønnsaker.  

Dette kan ha vært, og er nesten helt sikkert, en forsvars- og utnyttelses-reaksjon på oksygen-økende 

atmosfære, der de øverste delene i havoverflaten og ved luft som har blitt med regn og sand ned i grunnen og 

utover strandbunnen gir havets øverste sjikt et større oksygen-innhold. Her kan da alge-lignende og dyre-

lignende skapninger dra nytte av et økende oksygen-innhold i havvann, ferskvann, rett under overflaten. 

Membranens forskjeller fra andre bakterier er her avgjørende forskjell som forteller om stoffskifte, 

men også enzymene. Finnes de fra før? Alt tyder på at sukker-nedbrytningen og nitrogen-nedbrytnings-

prosesser finnes fra før, dannes likt med lava-saltvanns-reaksjonen, sammen med andre organiske materialer, 

og der hydrokarbon-nedbrytning med CO2 som avfall. Er ett naturlig ledd i biokjemien. I utgangs-punktet ble 

CO2 også brukt og brukes av planter som opp-bygnings-stoff. Reverseres prosessen så blir det nedbrytningen. 

Det er klart at enkle enzymer, kanskje også noen kompliserte, konstant har vært med i prosessene. 

Denne mitokondrien er faktisk rett og slett det eneste som sopp-riket og dyreriket trenger for å få til 

stoffskifte. Selvfølgelig trengs en rekke andre mindre faktorer som peroksiomer og endosomer, sentrosomer, 

lysosomer, og nettverks-systemer, tubulin, cytoskjellet, men mange av disse faktorene er det lettere å få tak i, 

og de trenger stort sett denne mitokondrien for å få en rett type energi-produksjon til dyre-cellene og sopp-

cellene. DNA og RNA vet vi alle har, og alle har ribosomer, slik også arkeer og bakterier har.  

Vi ville da altså ha fått en eller flere encellede dyrearter og sopp-arter. Og så vet vi at encellede 

amøbeflagellater allerede har alle disse versjonene der de kan beite kun på organiske rester, eventuelt jakte og 

spise andre bakterier eller arter lignende seg selv, at de kan bedrive fotosyntese og leve som planter, alt det 

som særpreger både sopper, planter og dyr.  
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Til og med veksle mellom disse tilstander slik noen av dem gjør. At man har et dyr som kan omgjøre 

seg til en plante eller omvendt, eller til sopplignende konsumering av organiske stoffer, det vi kaller snyltere, 

eller åtsel-etere. At symbiosen finnes alt vet vi med at kjente bakterier invaderer andre celler og lever i 

symbiose der. 

Lignende gjelder for planter. At når en celle har kloroplast så kan den foto-syntetisere sukker, fett og 

proteiner selv, dersom den har tilgang på karbondioksid og sollys, eller tilsvarende varmestråling fra 

undervanns-vulkaner, slik enkelte svovelbakterier har. Denne kloroplasten er lik mitokondrien ved at den gjør 

denne jobben med omdanning av stoff og energi til en plante gjennom kloroplasten, og at den har blitt 

klassifisert med cyano-bakterier, altså blågrønn-alger ut fra DNA-et deres. Passer ikke inn andre steder logisk. 

Kloroplasten kan ha vært der først, og at det først for et sted mellom 2000-1000 millioner år siden, at 

vi finner algeformer. I så fall betyr dette at de første ekte alger, planter, er like gamle eller eldre enn flercellede 

dyr. Om grønn-algen er eldre enn amøbe-flagellatene er ikke sikkert, men mange vil tro det. De kan ha hatt 

samme alderen, tidsperiode for slik endring fra kun et bakterielt levevis. 

Rødalger blir henvist til en tid rundt 1800 millioner år siden. Grønnalger er det variasjon på med data-

info. Her dukker de opp nærmere mellom 1200-800 millioner år siden. Lettest å påstå 1000 millioner år som 

alder for disse, men forskernes beste funn i dag vil være veiledende. Eventuell encelle. 450 mill år er sikkert. 
Institutt for bio-vitenskap i Norge sier følgende: 

Det finnes fossile eukaryoter som er ca. 2.1 milliarder år gamle. Prokaryotene er delt i to helt forskjellige 

artsgrupper, Archaebacteria og ekte Eubacteria. Eukaryotene som omfatter alle dagens organismer med ekte kjerne, er 

i fylogentisk slektskap med arkebakteriene, med utviklingsmessig splitting fra disse for ca. 3.5 milliarder år siden. 
Fotosyntesen utviklet seg for 3.3 milliarder år siden, med anaerobe fotosyntetiske bakterier. 

KORT SAGT: En genetisk glidnings-beregning likt med fossildatert, som gir det jeg mente det måtte tilsvare. 

Jeg rodde faktisk det måtte være noe eldre. 

Man antar at endosymbiose, altså innvandrings-bakterier som aksepteres av en anenn slik; hos en arke 

ville jeg si: mellom grønne ikke-svovelbakterier (med fotosystem I og Calvinsyklus) og  grønne svovelbakterier (med 

fotosystem II og CO2-fiksering med revers Krebssyklus) ga opphav til eukaryote fotosyntetiserende celler som brukte 

vann som elektron- og protonkilde og utskilte oksygen, slik man finner det hos blågrønnbakteriene. For tiden 2.8-2.4 
milliarder år siden finnes aerob metabolisme med de første mitokondrier. 

Plantene har utviklet seg fra grønnalger og det var flere fordeler og utfordringer på land. Det er lettere å få tak 
i karbondioksid på land pga. høyere konsentrasjoner, og større diffusjonshastighet av gasser i luft enn i vann. Det blir 

mer lys tilgjengelig. Vinden sprer sporer og frø. Det blir vanskeligere å få tak i næringsstoffer, spesielt hvis man mangler 

røtter. Landplantene mister lett vann, og måtte kunne tilpasse seg tørke. Fra tiden før det ble dannet planter med frø 

måtte plantene ha vann tilgjengelig for at sperm skulle kunne svømme over til egget.  

Frøene frigjorde plantene fra vannet i befruktningen og de kunne kolonisere tørt land. Oksygen i atmosfæren la 
grunnlag for nitrat som er et viktig næringsstoff for plantene.  Lufta har mindre tetthet enn vann og landplantene trengte 

en stilk eller stamme forankret til jorda med et rotsystem. De første plantene manglet røtter og blad. 

Grypania er den eldste kjente spiralformet alge og er funnet i lagdelte jernformasjon i Michigan i USA. Den 
dateres til 2,1 milliarder år, altså 2100 millioner år. Encellet, allikevel 2 millimeter bred og 50 cm lang. Den ligner 

dagens fotosyntetiserende grønnalge, Acetabularia. I Huntington formasjonsjonen i arktisk N-Canada finnes fossiler av 

rødalger som ligner på dagens Bangia, 1800 millioner år.  

Flercellete fossile grønnalger på spitsbergen Cladophora-lignende, flercellede alger er funnet i 700–800 

millioner år bergart på Svalbard: ligner på dagens Cladophorales med filamentformet thallus og sylindriske celler festet 
til hverandre med septalplater.  

Under evolusjonen fikk landorganismene en reproduksjon som var mindre avhengig av vann i reproduksjonen. 
Det er funnet sporer fra planter fra Ordovicium for ca. 450 millioner år siden og hele planter fra tidlig i Devon for ca. 

408 millioner år siden. På denne tiden har man observert meiose av en diploid celle som ga en tetrade. 

Min egen oppfatning er at A, stoffskifte virket motsatt av fotosyntesen, og skal kjemisk gå an, og at en 

god del luft, men vann, var et grunnlag for at jeg antok laguner, altså ferskvann som utvikling av alger med 

mitokondrier, stoffskifte, og som vi senere vet er purpurbakterien, og at det i hovedsak er slike som er utviklet 

i ferskvanns-områdene. Det øker muligheten for at amøbe-flagellater må ha oppstått i lignende strandsoner, 

ferskvann, brakkvann, hav-strender som har tilsig av ferskvanns-grunnvann, og mulig i havet, om rett og slett 

en alge mister kloroplasten. Tap av kloroplast når man har mitokondrier, kan gi oss sopp eller dyr, lignende 

amøbe-flagellatene, men bare dersom celle-struktur og DNA-et også endres. Tenker ikke dette er tilfelle? 

Når en celle med DNA innenfor en kjernemembran i tillegg har en eller flere, som regel mange 

mitokondrier, så er cellen et dyr eller en sopp, om det ikke er en amøbeflagellat. Når den ikke lenger er en 

amøbeflagellat, så er dyrecellen og soppcellen blitt en spesialisert dyre- og sopp-celle som sjeldent eller 

aldri kan ta en slik form igjen tilbake som en amøbeflagellat.  

https://snl.no/gr%C3%B8nndusk
https://snl.no/alger
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Slike grupper er heller på en vei mot avanserte encellede slike, eller i utviklings-retning mot flercellede 

sopp eller dyrearter finnes. Allikevel finner vi igjen noen celler i kroppen, og også hos sopp som har en 

amøbisk oppførsel. Kommer tilbake til dette senere. Plante-riket, soppriket, dyreriket kan ha oppstått slik: 

Det som følgende sies ser ikke ut til å stemme helt, at man mente at grønnalger umiddelbart stammet 

fra blå-grønn-algene, altså blågrønn-bakteriene etter genetisk slektskap med bakterier ellers. Det er helt klart 

at kloroplasten har vært en av blå-grønn-bakterietypene som har invadert en større celle. Denne cellen har 

mulig vært en arkee-bakterie som har funnet seg en større celleklump den har kommet inn i eller har trives i 

sammen med ribosomer og en del enzymer som har vært gunstige, plasmider, små DNA-enheter, og lignende 

med en mulig mindre eller større genetisk glidning eller gen-påvirkning som har gitt den et puff i eukaryotisk 

retning for DNA-avlesninger mer likt planter og dyr.  

En mitokondrie, stoffskifte-bakterie av mitokondrie-typen, purpur-cyano-bakterien, også en blå-

grønn-bakterievariant, har enten invadert denne cellen før eller etter denne kloroplast-cyano-bakterien. 

Konsekvensen er at den første grønnalgen med samme oppførsel som planter har dermed har oppstått som en 

encellet grønn-alge, den første i planteriket.  

Rundt den samme tiden skjer noe lignende med en soppart, encellet eller koloni av encellede slike, 

som da kun har mitokondrie, og mangler kloroplast. Og hva som beregnes av flercellede dyr rundt 850 

millioner år tilbake tyder dette på at det for 1000 millioner år siden også har oppstått amøbeflagellater som 

har hatt muligheten til å oppta eller produsere begge deler, nemlig bytte på å ha kloroplast eller ikke sammen 

med mitokondrien, og dermed vært de første encellede dyr uten like bestemt avgrensning mellom plante og 

dyr som vi ellers beskriver de som.  

Men det ser ut som at det er en del spesialiserte plante-flagellater og spesialiserte dyre-flagellater, selv 

om mange av disse veksler mellom å være amøbe-form og flagellat-form. Det er færrest virker det som av de 

som kan veksle mellom helt vegetarisk fotosyntetisk, og helt bytte-dyr som lever av å konsumere andre 

bakterier. Det virker som en del av disse ikke klarer å formere seg over til flagellat og andre flagellater ikke 

klarer å forme seg til typisk amøbe. Men det virker som de har en felles opprinnelse i og med at evnen finnes. 

Disse amøber og flagellater er encellede organismer. Det som er mest overaskende er at de fleste kan 

klone seg selv ved celledeling. Andre er så spesialiserte at de kun klarer å formere seg med kjønnet deling, et 

befruktnings-system. Dette kan foregå med gen-innføring, og det kan skje ved at et lite kompleks fra den ene 

som virker mer avansert kan overføres mellom disse.  

Noen av flagellatene har en klart større munnåpning, blære-del som lettere kan suge inn næring. Men 

gjennom denne kan også cellekjernen til den ene gulpes over til den andre, gjerne med det lille komplekset 

som kan minne om en sed-celle-genetisk effekt, en katalysator, være med inn i den andre som har en maken 

slik. Der inne i den andre flagellaten kan nå disse små enhetene bytte plass med hverandre, for så at den 

innvandrende kjernen med den nye følges-enheten gulpes ut av munnen og inn i munnen til den andre igjen, 

for så at det skjer en celledelings-formering.  

Til sammen er det registrert cirka 20 forskjellige befruktnings-måter for amøbeflagellatene som i 

soppriket, planteriket, dyreriket neppe har mer enn kanskje 6 slike typer totalt som vanlig. Kanskje oftest færre 

enn det også, nemlig kloning, kjønnet, og stadier som mitose og meiose. Ved siden av evnen til å bytte form 

mellom flagellat og amøbe som encellede vesener så er dette oppsiktsvekkende og medfører en enormt 

potensiale til forskjellige utviklingsveier. Tross alt er det her snakk det første forsøket mot planteriket, mens 

sopp og dyreriket ser like gammelt ut.  

Med andre ord ser det ut som at klimaet ett eller flere steder mellom for 2 milliarder år siden, kanskje 

mer riktig også mellom 1200-1000 millioner år siden har vært inne i en gunstig tids-sone for aktivitet i 

begynnelsen av en tid med godt stigende oksygen i atmosfæren og spesielle forhold for næringsutveksling. 

Det samme gjelder for sopp-riket, at encellede dyr og sopp befinner seg i samme tidsrom som, kanskje 

likt med da grønnalgene kom. Det ser mest ut at dette skjer mellom 1500-1200 millioner år siden.  

Arkebakterie-DNA og Amøbeflagellaters DNA, nærmest som 

mikrober 
Dette betyr at amøbeflagellater har spilt en stor rolle. Deres DNA ligner altså på arke-bakterienes mer enn på de vanlige 

ekete bakterienes DNA. Og med en cyano-bakterie, purpur-bakterien, som altså har samme DNA-type som mitokondrien, er grunn 

nok til at man har fullstendige amøbe-flagellater om noen av disse også kan ta opp eller helt er invadert av kloroplastlignende 

bakterier eller klart seg likedan med thykaloid-molekyl-komplekser og andre karotenider. Det viktigste er her at man vet at amøber 

og flagellater og amøbe-flagellater klarer seg med bare mitokondrier så sant det er organisk næring å finne.  
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Krage-flagellater 
I gruppen av for eksempel flagellater er det en artsgruppe som heter krage-flagellater. Disse blir stort 

sett regnet som helt klart encellede dyr, og som kan føre gener mellom andre arter i gruppa. Hos noen av disse 

finnes ett eller to gener av de 4 viktige gener som kan danne grunnlag for at celler deler seg men ikke mister 

helt feste til de ande cellene, og dermed er grunnlag for celle-sammen-vekst, altså flercellede, og altså 

betingelsen for flercellede dyr. De samme deler av slike gen-komplekser finnes altså hos krageflagellater.  

Herfra skal da en gruppe arts-retninger ha utviklet seg til sammen-festede celler, flercellede 

organismer, flercellede dyr. Flercellede dyr altså med opphav i fra krageflagellater. Herfra deler det seg 

opp i retning av maneter-koraller, til svamper, til en mellomliggende bredere gruppe flercellede som går under 

flere fordelings-veier, men i hovedsak til en celleleddet gruppe vi kaller flat-ormer, Plathyhelminthes. Og 

disse er opphavet til leddede dyr, ledd-ormer, leddyr, insekter, mange arter utdødde leddyr. 

Noen slike grupper flatormer har tatt retning mot Radiert, rund-formede dyr: hjuldyr, rundormer, 

pilormer, pigghuder, utenom fortidens utdødde ledd-dyr-grupper. Denne leddformede gruppen inneholder et 

eget stadium der de utvikles i retning av Bilaterale dyr som betyr todel speilvendte sider for kroppen, 

Parr-sett, to øyne, to bein, armer, to ører også videre. En typisk høyre-venstre-side-orientering.  

En grein gått mot bløtdyrriket, med skjell snegler, blekkspruter. 

En annen gruppe mot Ryggstreng-dyr, virveldyr, kappedyr og urfisk/rund-munner og noe sideretninger 

slik som. Fra slike ryggstrengdyr har virvler utviklet seg, og kjeve, etterhvert rygg-beinmarg og større skjellet. 

Fra normale fisker, som eksempel torsk, og tidligere eldre varianter som lever, så er hjernesystemet med marg, 

pons, indre hjerneavdelinger husk, lillehjerne, og storehjerne som kunne identifiseres, selv om storehjernen er 

veldig liten på de fleste disse. Vi ser det samme fossilt fra de utdødde artene. 

Man ser fisk som har forbein, ekte armer, albue, 5 fingre, skuldre, og reptiler som ligner men med 

likedanne bakbein. Vi ser spor fra slike ur-amfibier/paddedyr, med både lunger og gjeller, og legger egg i 

vann som frosk gjør, at det går en linje videre til de første som legger egg på land med skall, nemlig reptilene. 

En gruppe går mot store øgler og til fugler, og slanger. En type slik hadde noe pels, sammenhengende kjever 

som pattedyr, varmesystem i kroppen, patter, livmor, fødte levende unger uten skall. 

 

Lignende er det hos plantene, slik som flercellede alge-typer, i dag som mest kjent tang og tare-typer. 

Vi vet nemlig at alle disse algetypene har flagellstadier og der mange har kjønna prosesser. Den gruppen av 

tang/tare, hvor en artsgruppe kalles kransalger, der er det en art som er helt lik de første philosytter på land, 

første ekte landplanter og der philosytter er opphav til sneller, kjerring-rokk og kråkeføtter. Vi vet videre 

at 2) Euphyllophytina som utviklet seg til planter med monopodial forgreining (hovedstengel med 

sidegreiner) f.eks. Psilophyton, ga bregner, frøplanter og snelleplanter (sphenopsider). Fossiler 

fra Euphyllophytina finnes i N-Amerika, Grønland, Kina, og Skandinavia var plassert ved tropiske strøk ved 

ekvator. 

 

Fra dette ståstedet skal vi nå sette opp amøbeflagellatenes rike, planterikets, dyrerikets, sopp-rikets 

biologiske oppdeling som er likt med de geologiske lag, som er likt med de fossile lag og som er merkbart likt 

med hierarki-rikets oppdeling som biologer og zoologer opp gjennom tiden har delt dette opp, og som stemmer 

overens med legevitenskapens og bio-forskningen, de genetiske og fosterstadier, og planteveksters stadier. At 

alle disse er synkronisert er neppe bare tilfeldigheter. Det viser at de som setter opp slike klassifiseringer på 

alle måter stor sett har gjort dette riktig med noen marginale småfeil i fortiden, og ved vanvare har trodd at en 

plante-mikrobe har vært et dyr, eller en dyre-mikrobe ha vært en plante.  

Eksempel er rur, små taggete kalklignende skarpe greier på steinene i fjæra. Disse er fra et dyr i reke-

familien, litt mindre enn en vanlig reke. Men her er det slik at hannene som fester seg på steiner ved flo, blir 

liggende over vannlinja på slie fjæresteiner, og hannene som gjør dette blir kroppslig redusert, slik at det 

eneste som er igjen over vannlinje inne i denne kalklignende skarpe biten er hannens fortsatt levende penis 

med sed-celler. Det er lett for noen å tro at det kan ha vært et annet dyr, eller er en slags død plante med rot. 

Når vi finner encellede organismer som ikke spesielt endrer seg, men gir lik type avkom, kjønnet eller 

ikke, som samme art, så er disse regnet som at de har opphav i den samme utvikling som amøbeflagellater har 

hatt, men at har skilt seg ut som en solid mer bestemt tilpasset gruppe til sine miljøer. Les om encellede 

mikrober selv. Og ja: Krysninger med gener på tvers mellom grupper har klart foregått. 
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Rikenes arts-tre, utvikling. 

Amøbe-flagellatenes rike 
  

Opprinnelsen til bakterier og arkebakterier er tatt opp i skiftet her tidligere. Fordelingen er slik: 

 

 
 

Bilde: Hentet fra internett, biologiske data: Relevant for egne oppfatninger og kommentarer til dette. 

Jeg med flere forskere mener at det har vært flere eksperimentelle tilfeller mellom de logisk-kjemiske 

organiske stoffene som det i visse perioder har oppstått mengder av, enten vi kaller det lavasupper, dyphavs-

vulkan-skorsteiner, skjer i dype grotter med vann og lava inne i fjellet, eller enormt vulkan-aktive strandsoner 

som etterlater slik i havvann og ferskvann, hovedsakelig hav-vanns-strender, og noe i ur-gass-atmosfære stinn 

av metan, ammoniakk, karbon-di-oksyd, vanndamp, temperaturendringer og lyn, ved siden av sollys.  

Med kraftige lyn gjennom slike atmosfærer er det påvist mengder av fett, sukker, fosfat som er med 

vulkangasser, og mengder av proteiner, enzymer, i hovedsak både RNA og DNA, og tusenvis av kopier av 

samme DNA. Så det har vært mange forskjellige DNA som har kopiert seg mange ganger. Umulig å få alle 

like med så mange kombinasjonsmuligheter. Men av de små enheter slik er det mange like. Og mange 

forskjellige. 

Poenget som vi ser over er at vi med fettceller som det er mange av uten nevneverdige mengder av alt 

mulig annet enn den normale cellemengden som er lik med fordelingen av mineraler i havvannet, at slike 

celler kan bli invadert lett av en mikrobe, altså en arke-bakterie som ligner DNA-prosedyrer hos eukaryoter, 

og at henholdsvis purpur-bakterier, mitokondrier, eller kloroplast-cyano-bakterie, eventuelt begge deler 

invaderer samme celle, når det er store mengder av disse rundt i samme hav, lokalt, eller ved samme strender.  

På slik vis er det mest trolig, og heller utrolig om dette ikke da må sies å være en eukaryot, og med 

god sammenligning med amøbe eller flagellat. Bare flagellen eller få andre enheter mangler. Men ribosomer 

og DNA-plasmider kan være til stede. Enkelte bakterier har også hatt en flagell-lignende enhet, og som kan 

ha blitt oppfanget, eller eventuelt DNA-utviklet ved visse signaler som enkelte proteiner og enzymer oppfatter 

ved en cellemembran, eller fra cyto-skjellet-lignende tråder i en slik celle.  
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Det viktigste er at vi fra bakterieriket har hatt kombinasjoner som symbiotisk har resultert i eukaryoter, 

som har mitokondrier i seg, og som kan ha kloroplaster som en utvikling av Thykoloid-molekyler med 

fettmembran. Så amøbe-flagellatenes rike. Enkelte forblir amøbiske hele livet, andre flagellat hele livet, men 

mest representativt er de som kan endre seg mellom stadiene fra amøbe til flagellat og omvendt og virke som 

både fotosyntetiserende som planter, eller tilbake til å fungere som åtseletere, og altetere, rovdyr, som kan 

konsumere andre bakterier og organiske enheter med stoffskifte, mitokondrie-basert energi-omsetning. 

Det finnes gode argumenter for at en mindre mikrobakterie, cyano-bakterier, andre, har invadert 

bakterier med større celle-enheter, og som slik mulig kan endre hva slags sammensetning som så passer best 

som bygge-sten i en ytre membran. Vi kan se at eukaryoter som skiller seg ut fra prokaryote bakteriers 

livsform, får noe annerledes celle-membran, og hos dyr ganske typisk fosfolipid-membraner ytterst.  

På den annen side ser vi at en dyrecelle, mulig også planteceller gjør noe med mitokondrienes 

yttermembran, at denne blir mer lik som den membranen cellens kjernemembran har, mens den indre membran 

ti mitokondrien er i behold. På dette punktet er jeg usikker. Jeg klarer her ikke å gjengi informasjoner som 

peker helt denne veien, og videre opplysninger her må leseren, forskerne selv komme med sine skrifter og 

sine fagkunnskaper til gode for å rette opp riktig informasjoner, og forskjeller mellom de samme forhold for 

eukaryoter som i encellede sopp, encellede dyr, encellede alger, eventuelt hos flagellater og amøber. 

En påstand er at alle celler uten cellevegg, alltid flercellede, opptar næring ved indre fordøyelse, med 

unntak av krageflagellatene. Noe å se nærmere på. Krageflagellater har en cellevegg, er encellet, men opptar 

næring ved indre fordøyelse 

Amøbedyr: Betegnelse som omfatter amøber, foraminiferer, heliozooer og radiolarier.  Amøber og 

flagellater anses som i samme gruppe: De som de andre gruppene som er nevnt her, danner ikke sporer, oftest 

aseksuell reproduksjon, celledeling, men kan ha kjønns-befruktnings-systemer også. De beveger seg med 

pseudopodier eller flageller, men kan også ha begge. Radiolarier er glassklare med kiselskall, er en viktig del 

av marint plankton og danner sedimenter på havbunnen. 

På grunn av sin evne til bevegelse ble flagellatene tradisjonelt regnet til en gruppe av encellete dyr som 

omfattet både heterotrofe og autotrofe former. De fototrofe, eller med tilsvarende bygningstrekk, regnes også 

til algene, og finnes representert i de fleste algeklasser. De fleste flagellatene er solitære, men noen danner 

kolonier, og i enkelte av koloniene finner man en arbeidsdeling mellom cellene (koloniens individer) slik at 

noen bare er ernæringsindivider, andre bare forplantningsindivider, for eksempel Volvox. 

Slike kolonidannende flagellater kan sies å innta en mellomstilling mellom encellete og flercellete 

organismer. Frittlevende flagellater kan være fargeløse og leve som dyr med opptak av organisk næring, eller 

de har og kloroplaster og lever som planter, (algeflagellater). Heterotrofe flagellater som form kan ha gitt 

opphav til de fleste nålevende algeklassene ved symbiose med ulike autotrofe kloroplastbærende former. 

Avhengig av kloroplastpigmenter og indre bygning fordeles algeflagellatene på ulike systematiske 

grupper, alger. Algeflagellatene ernærer seg ved fotosyntese, men mange av dem, og alle de frittlevende 

heterotrofe flagellatene, beiter også på pico-plankton-organismer, spesielt bakterier. Heterotrofe flagellater 

regnes sammen med ciliater som viktige for omsetning og kontroll av bakteriemengden i havet. 

Flagellatcellene er omgitt av en cellemembran som kan være dekket med: organiske skjell, som 

svepeflagellater og olivengrønnalger, eller kalkplater som kalkflagellater, kiselskjell – som enkelte autotrofe 

og heterotrofe gullalger, celluloseplater ved celleoverflaten – som dino-flagellater, (fureflagellater). Andre 

flagellater kan være beskyttet av et lorica, hus av cellulose/kitan, slik som for eksempel gullalger, eller av 

kiselrør, som hos krageflagellater. 

Noen av de frittlevende flagellatene har en oransjefarget pigmentflekk (øyeflekk) i kloroplasten 

som alene eller sammen med en fortykkelse på en av flagellene kan danne et lysfølsomt organell, 

fotoaksis. De har tidligere også blitt kalt øye-flagellater. De svømmer til de får lys på denne akkurat der 

skygge og lys møtes, og så stopper de.  

Flagellater formerer seg vegetativt ved to- eller mangedeling, eller kjønnet med dannelse av et antall 

zoosporer. Flagellater kan også være en tilstandsform for organismer med en sammensatt livssyklus. 

Flagellater finnes i de fleste naturlige vandige miljøer, eutrofe og oligotrofe vannmasser, ferskvann og marint, 

i og ved bunnen og fritt i vannmassene som Plankton. Svepeflagellater, olivengrønnalger, kalkflagellater, 

gullalger, cellulose-dekkede dinoflagellater, (fureflagellater), og krageflagellater. 
Navnet øyeflagellat kommer fra at algene har en stor og synlig øyeflekk som ligger fritt og uten tilknytning til kloroplastene. Den kan 

ikke fokusere, men skaffer likevel en orientering i forhold til lyskilder. Algene er encellete og kan bli opptil 0.5 mm lange, har 2 flageller ved 

svelget. Mange av flagellatene kan skifte tilstandsform ved at cellene avrundes og irmleires i slim (palmellastadium). De omfatter fargeløse 

(heterotrofe) og fargede (autotrofe) former. De må ha vitamin B12, og i forskning er flagellaten en indikator. 
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Sopp-riket 
 

Klassifikasjonen av sopp 

Stilksporesopper (Basidiomycota)  

Sekksporesopper (Ascomycota)  

Koplingssopper (Zygomycota), inndelt i to selvstedige rekker:  

Insektmuggsopper (Zoopagomycota)  

Kulemuggsopper (Mucoromycota) 

Algesopper (Chytridiomycota)  

Flest hører hjemme i Stilksporesopper og Sekksporesopper. Hos Sekksporesopper dannes de 

kjønnete sporene innvendig i sporesekker, asci (entall ascus), og kalles ascussporer, mens de hos 

stilksporesopp dannes på små stilker i toppen av kølleformede celler, basidier, og kalles basidiesporer. Disse 

kjønnete sporene dannes hos de aller fleste ekte sopper i egne fruktlegemer. 

Mange sekksporesopper har små beger- eller krukkeformede fruktlegemer, mens blant annet  morkler 

og trøfler har store fruktlegemer. Ofte dannes det også ukjønnede sporer i eller på egne organer. I tillegg finnes 

som regel et vidt utbredt mycel i substratet soppen lever på (jord, ved, plantevev osv.). Dette sørger for 

næringsopptaket. 

Stilksporesoppene er oftest større enn sekksporesoppene, og hit hører de fleste matsopper og giftsopper 

alle kjuker, røyksopper, gelé-sopper med flere. Ukjønnede sporestadier er sjeldnere, men i tillegg til 

fruktlegemer, som ofte betegnes som selve «soppen», finnes også her et vidt utstrakt mycel. De viktige 

planteparasittene rustsopper og sotsopper tilhører også stilksporesoppene. De mangler fruktlegemer og har 

ukjønnete sporer. 

Resten av de ekte soppene tilhører rekkene algesopper, Chytridiomycota, eller k Koplingssopper , 

Zygomycota (som nylig er delt i to rekker, se over) samt noen mindre rekker. I tillegg kommer den 

eiendommelige rekken mikrosporider, Microspora, som tidligere ble regnet til urdyrene.  

De enkleste formene mangler egentlig mycel, men de fleste utvikler et rikt forgrenet mycel som lever 

på og i dødt og levende organisk materiale og for en stor del i vann. I motsetning til andre sopper mangler 

både algesoppene og koplingssoppene tverrvegger i hyfene. 

 

 

 

 
 

 

 

http://snl.no/koplingssopper
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Plante-riket 
 

• >300 000 plantearter 
o 19 000 moser 
o 13 000 karsporeplanter 
o resten frøplanter  

• nesten alle har fotosyntese 
• Planteriket 

o Divisjon: Moser 
 ikke røtter 
 ikke ledningsvev  

o Divisjon: Karsporeplanter 
 har ledningsvev (vedrør / silrør) 
 landplanter, men avhengige av vann 
 kar = ledningsvev 
 sporer 
 røtter  
 Orden: Bregner 
 Orden: Sneller 
 Orden: Kråkefotplanter 

o Divisjon: Frøplanter 
 utvikler frø fra frøemne  
 Nakenfrøa 

 frø uten beskyttende frøemne  
 Dekkfrøa 

 Orden: Enfrøblada 
 Orden: Tofrøblada 
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Frøplanter 

• utvikler frø 
• ikke avhengig av vann ved befruktningen 
• for at frø skal utvikles:  

o pollinering 
o befruktning 

• planten vi ser: sporeplanten = sporofytten 
• gametofytten = kjønnsplanten: gjemt  

Pollinering og befruktning 

• pollen = blomsterstøv  
o haploide sporer 

• fruktknuten 
o ett eller flere frøemner 
o frøemnehinner 
o frøemne 

 meiose: diploid celle - 4 haploide celler 
 3 dør 
 4. - haploid kimsekk (hunnlig gametofytt) 
 mitose: 8 haploide kjerner  
 1 - eggcelle 
 2 - diploid sentralkjerne 
 de siste 5 dør 

• befruktning 
o pollenet spirer og danner en pollenslange 
o pollenslangen vokser til frøemnet og inn i kimsekken 
o to sædceller frigjøres 
o 1. - befrukter eggcella - zygote - kime (plantefoster)  
o 2. - smelter sammen med sentralkjerna - triploid (3n) frøhvite - opplagsnæring 
o frøet 

 kime 
 opplagsnæring 

 
 

 

 

 

Et Eksempel! 

Dette er bare ett av flere eksempler: Legg merke til Flagell-antall i periodene; se sjø-salat for eksempel! 
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Enfrøede Planter Klassen er inndelt i rundt 80 familier med om lag 75 000 arter, og utgjør 

omtrent en firedel av de dekkfrøete plantene (blomsterplantene). Til de enfrøbladete hører for 

eksempel en rekke store familier som består av palmer, liljer, orkidéer, gras, starr, siv og andre 

gresslignende planter. Orkidefamilien og gressfamilien er blant de mest artsrike plantefamiliene. 

Treforma planter er sjeldne, med unntak av palmene. 
De tofrøbladete plantene består av sju naturlige grupper. Artsantall er fra Christenhusz og Byng (2016)  

• Amborella trichopoda – 1 art 

• nøkkeroseordenen – 88 arter 

• Austrobaileyales – 94 arter 

• magnolider – 10842 arter 

• Chloranthaceae – 77 arter 

• hornbladslekta – 4 arter 

• egentlige tofrøbladete planter – 210008 arter 

 

Eksempel 

Underklasse: BARTRÆR (PINOPSIDA) , 8 familier, 3 i Norden 

• Orden: Pinales 
o Furufamilien (Pinaceae) ,  

• Furuslekten (Pinus),  

• Granslekten (Picea),  

• Edelgranslekten (Abies),  

• Hemlokkslekten (Tsuga),  
• Lerkeslekta (Larix),  

• Gullerkslekten (Pseudolarix),  
• Cathayaslekten (Cathaya),  

• Douglasgranslekten (Pseudotsuga),  

• Keteleeria (Keteleeria),  
• Sederslekten (Cedrus),  

• Nothotsuga (Nothotsuga),  
o Barlindfamilien (Taxaceae), (Taxus) 

o Blomsterbarlind-familien eller druetaksfamilien (Cephalotaxaceae), nøtte-barlind  

o Sypressfamilien (Cupressaceae), Einer og sypresser 

o Apeskrekkfamilien eller skjellgranfamilien (Araucariaceae) 

o Skjermtrefamilien (Sciadopityaceae) 

o Gultrefamilien (Podocarpaceae), sørlige halvkule 

Hovedklasser av blomster-familier og trær, busker, om så fossile frøbregner må man gå inn på selv! 

Poenget er at vi hos planter har algetyper, encellede og flercellede, at vi har alge i symbiose med sopp, som 

gir lav, at vi har mose-riket, og fra gammelt av krans-alger som er grønnalger som ga psilophytene, de første 

landplanter.   

Psilophytene som opphav til sneller, kjerrinrokk og kråkeføtter, der disse og sneller er opphav til 

frø-bregnene som levde sin storhetstid i Karbon-tiden, og som er opphav til frø-plantene siden som enfrøete 

og tofrøete blomster-grupper, og bartrær/nåletrær, en mengde slik som lind, bjørk, palmer, løvtrær av alle slag, 

ikke minst gress, som dukker opp som grove korn i kritt, siden at små-gress pliocen/oligocen 50-35 mill. år 

siden, og som etterhvert dekker det meste jorden. Buskvekstene.  

Her må man lese videre på disse gruppene selv. 

https://snl.no/familie_-_biologi
https://snl.no/art_-_biologi
http://snl.no/palmefamilien
http://snl.no/liljefamilien
https://snl.no/orkid%C3%A9
http://snl.no/gressfamilien
http://snl.no/starrfamilien
http://snl.no/sivfamilien
https://snl.no/orkid%C3%A9
http://snl.no/gressfamilien
http://snl.no/palmefamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Amborella_trichopoda
https://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8kkeroseordenen
https://no.wikipedia.org/wiki/Austrobaileyales
https://no.wikipedia.org/wiki/Magnolider
https://no.wikipedia.org/wiki/Chloranthaceae
https://no.wikipedia.org/wiki/Hornbladslekta
https://no.wikipedia.org/wiki/Egentlige_tofr%C3%B8bladete_planter
https://no.wikipedia.org/wiki/Furufamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Furuslekten
https://no.wikipedia.org/wiki/Granslekten
https://no.wikipedia.org/wiki/Edelgranslekten
https://no.wikipedia.org/wiki/Hemlokkslekten
https://no.wikipedia.org/wiki/Lerkeslekta_(botanikk)
https://no.wikipedia.org/wiki/Gullerkslekten
https://no.wikipedia.org/wiki/Cathayaslekten
https://no.wikipedia.org/wiki/Douglasgranslekten
https://no.wikipedia.org/wiki/Keteleeria
https://no.wikipedia.org/wiki/Sederslekten
https://no.wikipedia.org/wiki/Nothotsuga
https://no.wikipedia.org/wiki/Barlindfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Blomsterbarlind-familien
https://no.wikipedia.org/wiki/Druetaksfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Sypressfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Apeskrekkfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Gultrefamilien
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Dyreriket 
Animalia: Dyr/dyreriket, Animalia/Metazoa: Moderne biologi-begrep til flercellede, heterotrofe 

organismer med hovedsakelig indre fordøyelse: Ett eller flere livsstadier er som fritt bevegelig, og de har Hox-

gener og de produserer ikke cellevegger slik som planter, sopp, fleste flagellater, bakterier, arkeer gjør.  

Årene 1738-1758: Linne definerer dyreriket som naturlige livsorganismer som vokser, lever og sanser. 

Planter hadde ikke slik type sansning selv om de vokser/lever mente han. Mineraler krystalliserer, vokser, 

men lever ikke, sanser ikke. Linne startet inndeling av planteriket, senere dyreriket, og eventuelt andre riker 

opp i underavdelinger som hørte sammen, men dette har senere blitt modifisert til dagens inndeling i Riket: 

Klasser: Ordener: Familier: Slekter: I slektene er artene som hørte hjemme der. Slekt kattedyr, art leopard, 

familie rovdyr. Ernst Hackel 1866, deler opp riket i Encellede og Flercellede dyr/planter, i Protista, og 

Metazoa, flercellet.  

En stund etter 1900 hvor man inntil videre mente alle organismer uten klorofyll var i dyreriket, men 

nye funn viste at grensen mellom plante og dyr ikke passet til de encellede, fordi slekttskapet, og endring 

mellom dyreadferd og plnteadferd slik som hos amøbeflagellater, men også flagell-typer hos andre encellede 

organismer, og visse levevis, slik som encellede sopper, ga utfordringer, som amøbe stadier og en rekke andre 

faktorer. Nå opprettet man Protista som et helt eget rike for encellede eukaryoter. Dyreriket skulle da senere 

gjelde kun flercellede dyr. Metazoa: De flercellede eukaryote dyr.  

Antallet livs-arter på jorden forsøkt kalkulert, varierer fra 5-100 millioner, er lite veiledende. Arter 

antatt i 2011 er 8,74 mill/ 2,2 mill. i hav: dyr: 7 mill. arter. 1,2 mill. vitenskapelig definert, i størrelse 10 μm 

og 30 m.: 86 prosent landdyr, 91 havdyr ubehandlet. Dyr: Genetisk-taksonomisk: en organisme som spiser 

andre organismer og som har indre fordøyelse.  Dyrelignende protister, dvs, organismer som tar inn maten før 

fordøyelse som ulike amøber, sporedyr. Sopp/Planter organismer med ytre fordøyelse og ellers 

fototrofe organismer.  

Dyrerikets nærmeste slektninger er krageflagellatene som er encellede protister som ligner enkeltceller 

fra svamper. De danner av og til små kolonier, og danner på mange måter en overgangsgruppe mellom 

dyreriket og protistene. Krageflagellatene er igjen beslektet med en gruppe som har svært like celler, men 

som har cellevegg, nemlig sopp, som er nærmere beslektet med dyr, enn dyre-liknende protister som 

tøffeldyr og amøber. Det er 1,2 millioner kjente arter av flercellede dyr.  

Stamformen for alle flercellede dyr levde for over en milliard år siden. Usikkerhet fins om dens form, 

må ha vært i havet, strandgrunn, maks 5 millimeter stor og lite bevegelig. Eksempel kan være: Amøben 

Trichoplax Adhaerens flercelle, Placozoa: Trichoplax enkel kropp; 2 celleplater som gir hulrom, mesenkym.  

Overlags-cellene flate, med oljedråpe, hver celle har 1 flimmerhår. Nederste cellelag mangler 

oljedråpe, er mer sylinderformet, cellene har 1 flimmerhår. Disse cellene kan gi innsnøring rundt næring som 

absorberes, og fordøyes i hver celle. Amøbe-lignende celler beveger seg i mesenkym som er fylt med en 

geleaktig støttestruktur. Flimmerhår på buken beveges mot underlaget, slik amøber, flatormer, gjør. De kan 

også som amøber endre kroppsform til å bevege seg med. Unge og små slike kan også svømme.  

Næring skjer med fagocytose, altså brette cellemembran rundt næring og løsne slik membran-bit inn i 

cellens fordøyelses-prosess. De spiser omkringliggende proteiner, sukker, fett, bakterier, mikroalger og 

dyreplankton. Har både seksuell og ikke-seksuell celledelings-formering. Egg utvikles i mesenkym. 

Kromosomene viser lite sikkert videre. Men man tror de to lagene tilsvarer endo- og ekto-derm-

cellelag hos mer avanserte flercellede dyr. Disse lagene finnes ikke hos svampene. Dets mitokondrie-DNA 

står mellom svamper og nesledyr, (maneter og koraller). Det minste genom kjent for flercellede dyr, men gir 

mange biokjemiske prosesser likt som i andre dyr, og har 80 prosent gener likt menneskets. 

Vi vet ellers at krageflagellater har slikt gen hver for seg som samlet vil gi celle-festelse slik fler-celler 

fester seg til hverandre, altså at cellene deler seg i 2 nye, uten å miste det siste taket så de frigjøres fra 

hverandre. Det er snakk om bare 4 gener til denne funksjonen. 

Felles for alle flercellede dyr er at de er de eneste flercellete organismer som mangler cellevegg, og at 

har desmosomer, protein-cellestrukturer som binder celler sammen fysisk og gir vevet økt stabilitet og 

motstand mot påkjenninger. Felles er også at cellene skiller ut et proteinlag ved basis kalt ekstraordinar 

matrise, samt minst ett sett med Hox-gener. Desmosomer er en konsekvens av hox-gener og gir utslag i 

forskjellige bindinger mellom celler, desmosomer. Bindetråder/vev. Gir flercellede organismer. 

Egenskapene for stor bevegelighet, nervesystem, epitler, kroppshule, sirkulasjonssystemer og andre 

organer, hjerte, lunger, gjeller kommer senere inn i utviklings-tiden, evolusjons-prosessen. 
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Dyreriket. Flercellede Animalia 
 

Prokaryoter  Bakterier, Arkebakterier 

Eukaryoter  Protister, Planter, Sopp, Flercellede dyr/Anaimalia-Metazoa 

 Svamper, glaasvamper, horn- og kiselsvamper, kalksvamper 

Trichoplax adhaerens 

VEVS-DYR 

Nesledyr, Korall-dyr, kubemanterer, hydrozoaer, stormaneter 

Kam-maneter 

BILATERIA 

 Acoela 

 Nemertodermatidae 

PROTOSTOMER 
Dyr som etter 8 celler viser en spiral cellebygge-form før det går mot Morulla-stadiet. Munnen er samme sted og anus på 

den nye siden. Dette er motsatt av cellevekst og bytte av munn/anus=Deuterostoma. 

 

  Armfotinger, Brachiopoder 

Bløtdyr, musling, skjell, ormebløtdyr, snegler, ledd-snegler, sjøtenner, blekkspruter,  

ur-bløtdyr. 

   Flatormer, bendel-ormer, flimmer-ormer, ikter 

   Foronider, Phoronoida, hestesko-ormer 

  Bukhårsdyr, gastrotricha 

  Gnathifera, Gnathostomulider, HJULDYR, krassere, Limnognathia, maerski,  

myzostomider, symbion pandora 

  Kmaptozoer 

  Kinorhyncer 

  Korsettdyr 

  Leddormer, belteormer, og flerbørsteormer inkl echiurider og skjeggbærere 

Leddyr, bjørndyr, dolkhaler, edderkoppdyr, fløyelsesdyr,  

havedderkopper, insekter krepsdyr, mangefotinger/brachiopoder  

utdødde trillobiter og sjøskorpioner 

  Mosdyr 

  Pilormer 

  Priapulider 

  Rundormer 

  Slimormer 

  Snabelormer 

  Taglormer 

  Ringbærere 

 

Protostoma og Deuterostoma er de to undergruppene av Bilateria (bilateralt symmetriske dyr). Verken 

svamper, nesledyr, ribbemaneter eller Placozoa hører inn under Bilateria, og derfor hører disse rekkene verken 

til de protostome eller de deuterostome. Litt billedlig sagt var verken de protostome eller de deuterostome 

"påtenkt" den gangen disse rekkene oppstod. Den prinsipielle forskjellen mellom de protostome og 

deuterostome dyregruppene er embryologisk - dvs. hva ur-munnen blir til hos det voksne dyret. Bortsett fra 

det er det antakelig lite man kan kjenne gruppene igjen på som sådan. Det beste er å huske hvilken av gruppene 

de ulike dyre-rekkene hører til. 
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DEUTEROSTOMER 

 

Dyr som etter 8 celler viser en kvadratisk-kubisk cellebygge-form før det går mot Morulla-stadiet. 

Munnen bytter plass med anus-siden. 

 

Hemikordater /Enteropneuster og pterobrankier 

Pigg-huder, slangestjerner djøliljer, sjøpiggsvin, sjøpølser, sjøstjerner: Segmenter 5-delt 

 

Ryggstrengdyr, kordata 

 

  Kappedyr, lansettfisker,  

Virveldyr 

   Slimåler, mangler virvellegeme 

   Niøyer, kjeveløse, rund-munner, urfisk 

   Kjevemunner 

    Bruskfisker, helhodefisker, haier, skater og havmus 

    Osteognathostomata, Beinkjeve-munner, Osteichthyes, Ekte beinfisk 

     Strålefinnede fisk 

     Sarcopterygii, Kjøtt-finne-fisk 

Kvast-finne-fisker 

 Lungefisker utviklet fra kvastfinnefisker 

Landlevende virveldyr, utviklet fra kvastfinnefisker; ur-panser-paddene ichtyostega 

    Utviklet fra en slekt av disse i Devon 400 mill 

    Legger egg i vann uten skall 

Ur-oaddene døde ut, men ga opphav til egg-leggere på vann, kalt krypdyr, reptilene  

 Amfibier, idag, utviklet fra den andre slekten kvastfinnefisker i Jura 170 mill 

  Frosker, padder og salamandre 

  Legger egg i vann uten skall 

 Amniodyr 

  Sauropsider, Landlevende krypdyr legger egg med SKALL på land 

  Øgle- og krokodillelignende ur-reptiler, stammer fra ur-paddene 

   Ur-krokodiller 

   Reptiler som gir opphav til flygeøgler, fiskeøgler, og saurpsider 

  Sauropsider er bippete og kvadrete saurier, dino- kvadro-saurier 

  I denne slekten oppstår «tyranno-saurus-slekten. 

  Skillpadder 

 En pre-dino-gren følger like før dino-slekten til dagens: 

  Øgler og Slanger 

  Leidosaurier 

   Broøgler 

   Skjellkrypdyr 

  Archosauria Ur-Øgler 

   Krokodiller Endret seg lite fra Perm-typen lignende reptil 

   Fugler  Krittfugleen har tenner og virvelhale 

   Fugler går ut tidlig av Archosaurier, likt med Dinosaurier 

    Fugler høy kroppsvarme, hult skjellet, skall-egg, fjær 

Ur-reptiler fra Perm utvikler noen faste grupper forskjellige stam-øgler, ur-reptiler 

 En av disse gruppene er opphav til de pattedyrlignende reptiler fordi man ser at de har en slags pels,  

har patter, har livmor, føder levende unger, forsteininger viser varmesystem i kroppen. 
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Pattedyr, opprinnelse en avansert reptilgruppe fra en ur-reptil-stamme. 

  4 typer slike pattedyr-ordener var samtidig, men 3 døde ut, slik som multituberculata, lignet  

rotter/røys-dyr, men med ekstremt mange tenner i munnen. 

 Kloakkdyr, monotremata, patter, men føder en slags vokshylse rundt ungen 

   De har reptil-like skuldre! Voks-egg ut samme kanal urin/ekskrement som reptiler 

  Nebbdyret Ornithorhynchus anatinus 

  Maurpinnsvinet Tachyglossidae 

  

Ekte pattedyr Theria 

Pungdyr, Marsupialia  Dobbelt Vagina, ikke morkake, har patter og pung  

til barn på utsiden, men føder levende unger 

 Placentia pattedyr, Eutheria  Har enkelt vagina og livmor og morkake 

   Gomlere: Beltedyr, Dovendyr, Maurslukere 

   Afrotheria: Børstepinnsvin, gull muldvarper, jordsvin, springspissmus, 

   Penungulata; Elefanter, klippegrevlinger og sjøkyr  

Boreoeutheria:  

Flaggermus,   

Insektetere,  

Feruungulata 

 Hovdyr 

 Hvaler og klovdyr 

Drøvtyggere 

Flodhester 

Hvaler 

Kameldyr 

Svinedyr 

Rovdyr 

Skjelldyr 

Euarchontoglires 

 Skjermflygere 

 Trespissmus 

 Glires 

  Gnagere 

  Haredyr 

 Primates 

Primater 

Våtneseaper 

  Primates 

  Lemurer, makier,  

Loridyr 

Tørrneseaper 

Spøkelsesaper 

Høyere aper 

Vestaper 

Østaper 

Dyreaper Cercopithecoidea 

Homonidae, Menneskeaper  Eurasisk store, sørøstasia store 

  Gibboner 

  Orangutanger Borneo-species, Sumatra-species 

  Gorilla øst/vest-afrika 8,8 mill 

Sjimpanser, mennesker, gren går ut 6,3 mill 

Dvergsjimpanser, sjimpanser 

Mennesker 
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I gruppene av koraller og nesledyr, maneter så finner vi ofte en kloning av hver celle. Men disse har også en slik kjønnet funksjon som 

de kan gjennomgå, altså hvor vi kan si larven blir et faktum annet enn kun duplisere en fast vekst av flere som ligger under hverandre. De går ikke 

inn i stadier slik de fleste gruppene dyr gjør innenfor leddyr, rundormer, flatormer, det vil si de fleste radierte og bilaterale dyr som danner en 

celle-kule av den enkelte cellens deling opp i flere celler, og der celle-kulen så danner et hulrom, senere får en innbuktning som kalles ur-munn, 

men som så utvikler seg til radierte dyr den ene veien, og til bilaterale dyr den andre veien fra ur-munn-stadiet. Heller ikke svamper velger denne 

veien. Ingen sammenhengende kule, hulrom, ur-munn, gastrula-stadiet. Svampene er en symbiose av minst 3 og flere celletyper som samarbeider 

og kan bevege seg langt mer på tvers av den indre strukturen, altså bytte plass, og at hver av artsgruppene av celletyper er mer selvstendige men 

avhengig av symbiosen de har med hverandre. Ribbemaneter er også utenfor disse gruppene. 

 

Protostoma og Deuterostoma er de to undergruppene av Bilateria (bilateralt symmetriske dyr). Verken 

svamper, nesledyr, ribbemaneter eller Placozoa hører inn under Bilateria, og derfor hører disse rekkene verken 

til de protostome eller de deuterostome. Litt billedlig sagt var verken de protostome eller de deuterostome 

"påtenkt" den gangen disse rekkene oppstod. Den prinsipielle forskjellen mellom de protostome og 

deuterostome dyregruppene er embryologisk - dvs. hva ur-munnen blir til hos det voksne dyret. Bortsett fra 

det er det antakelig lite man kan kjenne gruppene igjen på som sådan. Det beste er å huske hvilken av gruppene 

de ulike dyre-rekkene hører til.  

Koraller og nesledyr kan nå et stadium vi kan kalle ur-munn, altså ha en slags larvetil-vekst, men de 

stopper opp på ur-munn-stadiet og utvikler seg i forhold til dette. De følger en linje forut for den som flatormer 

følger. Det ser ut til at de har en egen utvikling for dette. Noe av det samme gjelder ribbemaneter som helt 

klart har gått sin egen enkle utviklingsvei, fordi de tilhører så vidt jeg forstår faktisk ikke maneter normalt.  

Derimot er det enklere å forstå maneter, koraller, nesledyr og ribbemaneters former og levevis. De er enkle 

men har nok av avanserte funksjoner tross alt. Det er langt senere at vi har forstått at maneter faktisk har 

øynefunksjoner. Det samme gjelder vel korall-dyrene.  
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Deuterostomer og Protostomer. 
 

Hvordan fosterutviklingen tar forskjellige veier i mot ur-munn-stadiet, larve-prosess 1, og derfra 

en slags larve 2 stadium. Rundormer kan virke ganske ferdige barnekopier av den voksne. 

Begge starter med en befrukted celle eller celledeling, altså begge kjøns-former. De dobler hele tiden 

cellemengden med celledeling. Men allerede ved den 8 cella kan man se forskjellen. Deutorstomene har 

cellekuler som står kvadratisk oppe på hverandre, mens protostomene har celler som legger seg på skrå i 

forhold til hverandre ved at de slik danner en spiralform under bygningen frem og tilbake. Deuterostomene 

blir slik til de radierte dyr som rundormer, pilormer også videre.  

Mens de andre danner de tosidig bilaterale dyrene som går vi leddede flatormer til ledd-ormer, senere 

leddyr, men allikevel at et skille skjer likt med disse leddormer som går mot henholdsvis bløtdyr og en annen 

gren mot ryggstrengdyr. På siden av disse har vi pigghuder som ser ut til å ha litt fra begge systemene. En 

slags mellomting, men som er fullt mulig.  

Vi kan bruke menneskets eller torskens egg som eksempel. Mulig også kappedyrenes. Her vil en 

reproduksjonsklar celle dele seg i to, så 4-8-16- osv. Så eer det til slutt dannet en stor kule kalt Morulla. Alle 

eukaryote fler-celler som er radierte eller bilaterale i denne gruppen blir slik. Men innvendig vet vi at de har 

litt annen bygge-form som kvadratisk eller spiral-formet utbygning ut fra sentrum av celleveksten innvendig. 

Begge danner nå et hulrom innvendig, coelum, og her kalles denne kulen med hulrom nå for Blastula-

stadiet.  

Jeg mener dette kommer av at transport av næring og vann eller ikke kan utveksles godt uten dette 

ekstra hulrommet innvendig, men også at det krever endringer under videre vekst slik at tempoet inn ytterligere 

kan øke transport inn og ut. Det er nå ur-munnen dannes, og ganske snart eller alt tilstede, så har denne celler 

med flageller eller flimmer-hår som drifter vannstrøm og næring fortere i gjennom. På dette stadiet mener jeg 

tarmceller er i ferd med å dannes fordi disse lager hull-bane tvers gjennom seg slik at vann og næring kan 

fraktes hurtigere tvers i gjennom og ut i hulrommet.  

Nå vil trykket inn skape både sirkulasjon og større utvekslings-mulighet. Nå deler larvefunksjonen 

seg i radierte og bilaterale dyr eller også i deuterostoma og protostoma. Herfra kan vi følge linjen til 

leddyr og insekter, krepsdyr, de som har trochopora-larve-stadiet, og de som har fullstendig omvandling, 

videre de som er en larve til bløtdyrene, og en larve som er typisk for alle ryggstrengdyr.  

Ryggstrengdyr får en flatere kropp der den danner mange like seksjoner av seg selv i lengderetningen, 

mens den omdanner seg flere ganger slik blir hulrommet innvendig større, og munn, tarm har vokst gjennom 

dyret, og flimmerhår-celler i tarmen er klare til bruk. Mange kompliserte prosesser fører til utskillelse langs 

en begynnende ryggnerve på innsiden av tarm-området, hvor også brusk/beinceller og muskel-celler dannes 

og nerveceller videre, samt et åresystem for transporten rundt i rommet men også til nervebånd og muskler. 

Brusk, nerve, muskel, slår seg sammen i et nettverk for stødighet og fremdrift. Men nå dukker også 

hodeseksjonens organer opp. Blant annet dannes det ut fra en av disse seksjoner en øyehule som buler ut av 

kroppsiden på hver side. Mest ligner nå dette fosteret en hai, har hale, har gjeller, 4 parr, og hjerneseksjonenes 

rom har dannet seg, slik at både marg, pons, lillehjerne, hjernestammenervesentre for normalbehov, og videre 

et rom som vi oppfatter som storehjernen.  

Ved ett visst trinn utvikling så dannes lever, hjerte, nyrer, mye annet. Leveren er knyttet til en utvikling 

av næringsopptaket som et sorteringsorgan og for nedbrytning allerede ved strupeseksjonen som delhjelp til 

mage-tarm-funksjonene. Denne beveger seg senere innover i kroppen. Den har også enda immun-forsvars-

organene i seg. Ved strupeområdet fungerer den som i samarbeid med gjellene også.  

Tarm og gjelle arbeider tett sammen for filtrering, og dette henger sammen med de same årsaker til at 

vi kaller dette gjelletarmsystemet. Riktignok kan lunger en dag utvikles fra en svømmeblære, men før dette er 

det samme leddet knyttet til gjellene, fordi selve lunge-seksjonen utvikles fra et par av gjellene de skal ta over 

funksjonen til. Gjeller, blod, oksygen og lungeutviklingen henger sammen. Lungene skal ta opp samme 

oksygen som gjellene gjorde, og lungene fingerer nok best i luft.  

Ett sett gjeller omdannes til et hjerte, pumpehjerte. Ett sett gjeller beveger seg frem til de danner styrke 

rundt munnåpning, som kjever. Leveren vokser inn og vil etter ett år hos mennesker flytte seg fra lever-senteret 

og til brystkasse-området som immunforsvar med T-celler og andre. Jeg skal komme mer korrigerende tilbake 

til hva jeg mener eller trenger å rette på om dette innlegget senere.  
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Men så langt utenom det siste, så er det verdt å nevne det som skjer med latimera, eller riphidista-

kvastfinne-fiskene i Silur-Devon. De klatrer opp på land-stranden og i myrer. Laguner. De har blitt amfibier 

som har både gjeller og lunger. Det som er spesielt med finnene foran er at de har forbindelse til ett kraftig 

krageben, har skulder-kuleledd, har ett overarmsbein, et albueledd, to underarmsbein, håndrot og 5 fingerledd. 

Det har også disse første amfibiene som blir de første virveldyr på land. De må ut i havet eller ferskvann for 

å legge egg uten skall, antagelig i ferskvann.  

De har nå like bakbein også: Siden den gangen så har en gruppe utviklet seg til de første reptiler, 

krypdyr på land, slik som krokodiller og øgler som legger egg med skall på land og har stort sett lengre bein. 

At andre grupper ur-reptiler har ført til pattedyr er kjent. Fra øglenes mange vier mot de superstore reptiler, 

skrekkøgler, planteøgler, så har også moderne øgler og slanger utviklet seg, men også en gren i slekt med 

bippede dinosaurier, ført en gren til fuglene. Alle har kragebein, skulderledd, et overarmsbein, albuledd, to 

underarmsbein, håndrot og f fingerledd: Latimera blåfisken, kvastfinnefisk som er opphav til andre lungefisker 

på land, som lever nå, med lunger og gjeller, amfibiene, frosk padder, salamandre, og en maken fiskegruppe 

for ur-padder, reptiler, krokodiller, øgler, de store utdødde dinosaurier, firfirsler, kammeloner, videre alle 

fugler, også krittfugler med virvelknokler i halen sin og masse ekte tenner innenfor det ekte nebbet sitt, og 

dagens fugler med vanlig ekte nebb uten tenner.  

Alle reptiler og fugler legger egg. Reptilene er vekselvarme og kan fryse i hjel. Fugler har et 

varmesystem i kroppen rundt 42-44 varmegrader, ekte nebb, og bare de har dette. De har også en slags 

trippellunger på hver side, og syns-hjernen deres har utviklet seg til samme funksjoner storehjernen gjør hos 

oss.  

Pattedyrene stammer altså også fra en gruppe ur-reptiler lenge før fuglene, 100 millioner år før. Men 

de har vært små som gnagere de fleste, helt frem til kritt-kvartær-skiftet, og klart seg med varmesystemet sitt. 

Alle pattedyr har det til felles at de har rundt 37 grader celsius i kroppen, føder levende unger, har livmor, 

pung-dyrene har to vagina-systemer, men ikke morkake, men at de har patter som bare pattedyr har, og alle 

pattedyr feller melketenner, og det er bare pattedyr som feller melketenner. Også mus. Tre-spissmus har ekte 

negler, halvaper og aper også, men her finnes det rhesus-aper, og menneskeaper og mennesker, som sjimpanse, 

gorilla også har; blodtype a-b-ab, og O. Det er masse mere felles med pattedyr, men som ikke tas opp her.  

Mitt poeng er at dette var stikkord. Stikkord for en del av et upløyd område så langt. Nemlig noe som 

finnes i alle disse ryggstreng-dyrene med hemoglobin fra fisk til menneske og som har ryggvirvler, vertebrata 

med knokler, og skiver. Nemlig at ryggmargen og hjerne-seksjonen er ledd i et omfattende signalnettverk av 

en unik type vi ikke finner hos andre organer, og som tross alt har balansehjelp av kroppens organer, hud, 

indre cellevæsker, lymfe og blod, samt muskelreaksjoner, bevegelser.  

Alt dette danner en basis for vår evne til å merke den fysiske verden. Hva handlinger kan væe i samme 

forbindelse, påfunn, er også noe vi kan utrette mye om ved samme sanse-behovs-nervesystem og dets 

balansehjelpere. Ett forhold mellom omgivelsene våre og kroppen, og en mulighet til refleksjoner over dette. 

Noen info/data: Rundormer og hjuldyr har et fast antall celler i kroppen. Det er en del av de mindre 

dyrene som nettopp har dette. Det finnes en organisme som består av kun 30 celler. To typer av denne: Den 

ene har 30 eggceller, den andre har 30 celler med sed-celler. Så skjer det befruktning og det dannes en ny slik 

med enten 30 eggceller eller 30 sed-celle-celler. Bra redusert organisme?  

Kan minne litt om rur på steiner i fjæra. Dette stammer fra en liten reke-art; og der hannen fester seg 

på steinen når den skal dø. Hele reken blir borte unntatt dette hylse som kan gi sår under bena, og som rett og 

slet er den eneste levende biten av hannen som er dens penis og spermier. Kort sagt, nesten på vei til det 

samme. Vi må anse at egget mulig har vært et helt dyr tidligere historisk, nok til å danne sed-celle-plattformen, 

men med så få celler er det neppe et stort dyr. Genetisk sett er dette nesten en utrolig fiks retning å ta. De skal 

ikke noe, og kan heller ikke nyte forholdet. Men tar de opp næring så vil de være en ressurs for andre 

organismer i havet til gangs. 

Alle leddyr, leddormer, bløtdyr i mollusk-blekksprutfamilien, og alle pigghuder, samt alle chordata-

dyr/ryggstrengdyr, har stadiene egg-cellen, morulla/cellekule, blastula/med hulrom inni, gastrula-ur-munn-

stadium. Dette er ekstremt viktige fosterstadier for alle ryggstrengdyr implisert kappedyrene. Og insekter, 

krepsdyr, bløtdyr, edderkoppdyr, tusenbein, dolkhaler, hva du kommer på av leddyr og leddormer.  
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Men fra gastrula-stadiet kan det også ta veien mot pigghuder, sjøanemoner, sjøstjerner kråkeboller, og 

radierte dyr som rundormer og pilormer, hjuldyr. her deler det seg i to retninger der den ene retningen er at 

ur-munnen vokser igjennom og danner endetarm i andre enden, eller den andre varianten der ur-munnen 

danner tarm tvers igjennom hvorpå de endrer tarmåpningen til munn i stedet, og ur-munn siden blir anus. 

Ellers er stort sett de indre tarmfunksjoner stort sett med flimmerhår-celler om jeg ikke tar feil. 

For enkelte, slik som svamper, så finnes det også noe som virker som en larve, på et slags Blastula-

stadium. Det virker som at enkelte rundormer kan ha blastula som et larve-stadium. I alle fall så har enkelte 

blastula som et larvestadium. Videre herfra trengs mer faglig ren kompetanse for å finne ut eksakt hvordan 

sakene ligger an. 

 

Viktige notater om livs-rikene. 
 

Planter, dyr, også sopp, kan være føde for noe uansett. Og for menneskene er det noe av dette fra alle 

rikene som er føde, næringen vi trenger for å ikke dø en uke etter fødselen. For å vokse. Kun kjærlighet og 

luft nytter ikke. Selv om mange tror dette. Det må komme noe virksomt inn i kroppen for energi til å leve. 

Utenom det vet vi at plantene produserer oksygen. Om de alle var borte vil oksygenet i lufta sakte men sikkert, 

kanskje hurtig også, binde seg til alt som oksygen kan reagere med, oksydere alle metaller, jord, alle dyr og 

planter som vil nytte dette og bruke det opp, og ingen fornyelse kan gjøres. Vi kan være sikre på at minst en 

prosent vil forsvinne i året om ikke mer. Etter mindre enn hundre år får man lengre ikke pustet. 

Tilbake fra dyreriket kommer det CO2 som planter dersom de finnes, kan omgjøre til nytt oksygen i 

lufta. Dette med oksygen og CO2 virker kanskje snodig, men det er faktisk to typer stoffskifte egentlig, og 

som er i en viss balanse med hverandre ut fra mengden i atmosfæren, og har som konsekvens at dyr, planter, 

sopp, mennesker i havet og på land og i luften kan vokse seg næringsrike, at vekst og økologisk kretsløp 

fungerer. Et eksempel er sopp. Skogene i Tyskland var i ferd med å dø ut. Årsaken var en gåte. Så finner en 

biolog ut at en viss sopptype lenger ikke er tilstede. Etter noe forskning fant han ut at der det var slikt var 

skogen fin, og at det viste seg at soppen ga pencillin til bartrær slik at de levde godt, mens bartrær ga, også 

andre trær, ga tilbake næringsmidler soppen trengte. Ved å spre ut denne soppen ble skogene gode igjen. Men 

de måtte forskånes for en viss type forurensning, så tiltak ble gjort. 

Det finnes ikke en plante eller et dyr som det ikke finnes en sopp som kan skade eller nedbryte. Det 

sies det i alle fall i biologien. Dypere forskning viser også at mennesket har en eller flere slike som kan knekke 

livssyklusen og eventuelt bryte nettopp arten mennesket ned, slik andre sopp bryter ned sine typer vegetasjon, 

eller dyreart. Nå finnes det forsvar også, fordi at disse soppene trives ikke overalt. Og ikke i alle renslige 

miljøer. Videre er det gjerne noe som virker skadelig på denne soppen også slik at det kan mulig tilbakedrives. 

Samtidig er det sopper som er en fordel for hele miljøet, og de fleste sopper som ellers er giftige kan være det 

som holder liv i sine typer planter mange steder. 

Lignende er forholdet mellom dyr og planter, at disse også kan skade hverandre på ulik vis. For 

eksempel ved å dra med seg virus og råte fra sporer ett sted så planter smittes, for eksempel potetråte, enten 

det er bakterier eller virus som angriper. Likedan kan virus, muggsopper, bakterier slik de kan ødelegge noe, 

virke i symbiose og være fordel for oss, for annet levende, fordi de kan gi beskyttende stoffer for mange saker. 

Planter kan være giftige for dyr og mennesker, og dyr kan være giftige for planter eller skadedyr på planter, 

og i verste fall beit enoe ned så det ikke kommer seg opp igjen som vegetasjon på egen hånd. Vi vet også at 

bier kan bestøve blomsterliv og kulturplanter i matproduksjonen som faktisk kan dø ut om de ikke bestøves. 

Om vi kan redde bestøvning selv, klarer vi ikke det samme med hele naturen.  

Vi må ved å vite dette mulig ta hensyn for et godt klima fremover. At over halve jorden er jordbruk og 

asfalt, høyhus, eiendommer, gjør ikke saken bedre. Vi kan lett gå over grensen. For 100 generasjoner siden, 

elelr 20 mannsaldre på 100-år, så var vi 300 millioner mennesker og beslagla knapt 4 prosent av frie 

naturarealer. Vi hadde ikke en gang utstyr til å legge alt ned. Og inkludert i det vi beslagla lå også husdyr og 

korn, planter vi fikk røtter, bær og frukter av, også iberegna fiske og jakt. Nå 2000 år senere fra år 0 med 

Augustus tidsregning, rundt jesu tider kan man si, så har vi idag det omvendte forholdet. Mennesket har 

belaglagt halve jorden, mye er fjell og hav. Havet er enorme mengder søppel over alt, og hver tredje fisk har 

plastikk i magen. I/3 av alt Plankton i verden er mikroplast.  

Vi som mennesker har av store pattedyr som vi levde av, eller var i naturen, økt i antall slik at 

mennesker utgjør 36 prosent av alle store pattedyr, og husdyra utgjør 60 prosent av alle disse. Det er bare 4 

prosent store pattedyr i kjøttvekt tilbake i fri natur. Enda driver vi rov på dem for pengenes skyld.  
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Vi har utarmet fiskebestandene slik at de går tilbake i mengde. Det nivået passerte vi i 1970, og siden 

er det bare dårligere. Det er nok fiskemiddag til at alle i verden kan få et måltid fisk i måneden. Atmosfæren 

vår om vi frøys den ned så den var flytende vil gi kun 10 meter høyt lag rundt jorden der all forurensning skal 

skje, oppvarming eller ikke. Naturen rensker det den kan, men det blir treigere og treigere.  

Vi forsøker mulig å snu litt på overkjøringen som også går treigt. Vi kapper ikke inn mere land enda. 

Det er viktig å forstå at det økologiske kretsløpet er viktig for fremtiden og har alltid vært viktig tross de store 

katastrofene som har inntruffet en del ganger. Det som kan skje er flere uår om vulkaner eller store nok 

meteoritter inntreffer. Vi har mange dokumentasjoner på hva slik katastrofe kan gjøre. Et av disse var rett etter 

1800 da kjente historiske skikkelser, deriblant hun som skrev «Frankenstein» i Sveits på denne tiden fordi de 

skulle skrive hver sin skrekkroman. Sommeren var mørk nesten som naten, og skal ha skyldtes et 

vulkanutbrudd i Indonesia tror jeg. Men det har vært flerårige slike tilfeller der en meteoritt skall ha falt i 

Irland og der man i England møtte flere år med kaldt klima og dårlig sikt.  

Vi kan faktisk konkurrere med naturen slik. Vi kan selv forårsake enorme skogbranner, kraftige 

giftutslipp, allerede slik som i krigstokter, og vi kan også få atomkrig. Mange farer for velferden? Forgiftninger 

og skader på natur i alle fall stor. Og i lengre tid også, uvisst hvor lenge. Det er ikke alt som går over fordi det 

nå er en ny nyttårsfest. Vi ser problemer med virus-spredninger også. Og kanskje nye bakterie-problemer, 

medisin-problemer. Mennesket har blitt gjort verdiløst. 

Eller mer riktig; vi er like mye verdt som alt annet i naturen, men vi forstår det ikke. Verdinormeringen 

er ett mentalt og bevisst skuespill for at man dekker behov gjennom dette, og gir en verden med overskudd av 

tapere. Altså er makten en taper. Annet kan de ikke skape, og trenden bør snus. Makten er som visse religioner, 

en opphøyelse av seg selv. Det er det ikke behov for, kun praktiske løft av fornuft og helse overalt. Hva er da 

vitsen med å beskrive planteriket, mineralriket, dyreriket og sopp-riket i hav, luft og på land?  

Vel: Vi mennesker fungerer som dyr. Vi har det bra og lever av det samme. Vi må ha føde, og det er 

ikke til å mislike. Vi må ha søvn, et trygt sted å sove, ha det varmt nok, ikke for kaldt, og heller ikke for varmt. 

Vi må få puste, og få beveget oss, kunne se, høre, føle på noe, kjenne, lukte og smake: Alt dette er hva dyrene 

må, og for at kroppen skal være i form, og naturens fra sin gode side gjør mennesker glade. Men dyrene er 

glade da også hvilket det er tydelig å se, enten det er ville dyr eller tamme dyr. Passe regn og tider med god 

sol får hele verdens planteliv til å blomstre. Det er nesten så en skulle tro de hadde ren glede selv med slik 

fargespill og frodighet de tar til disse plantene. Noen blomster og trær er så fine at vi kan misunne dem. Det 

gjelder faktisk mange mennesker også, enten vi vil holde oss for gode for slik bedømming eller ikke. 

Men vi er alt som er i praksis lik dyr. Selv om vi har tekniske og data-kapasitet, GPS, og all verdens 

installasjon, og fabrikkhjelp, butikker, fremkomstmidler, så er det spise, kose, sove, bevege, puste, høre, se, 

føle, kjenne, smake, lukte, ha det passe temperert, være trygge, det samme som dyr vi hele tiden skal, og alt 

annet bryr vi oss ikke om. Vi vil som hvert dyr ha det godt med kroppen og psykisk form. Uansett merke på 

skoene, bilen, bøtta, kosmetikken. Men vi har også en inderlig lyst til å forstå noe også? Men vi vet jo ikke 

ofte hva vi vil forstå og hvorfor?! 

Jeg viser til at jorden har de midler vi har behov for og de midlene skal inn i og til kroppen i den grad 

nærhet vi føler for dette, og det meste er fysisk, til og med bevegelsene, handlingene, slik at vi altså har en 

kropp lik dyrenes, og trenger det samme. De vasker seg, pusser seg, klør seg, tar vekk insekter, flott, om de 

kan, og de steller hverandre. Og de sover ofte sammen.  

Dersom kroppen er skadet, at vi ikke klarer å gå ordentlig, har svikt i øyne, skadet et øre, tunge, tenner, 

knekt et bein, eller ikke fått mat på to-tre dager, forbrent oss, eller andre har slått oss for hardt, vært i ulykke, 

fått en fæl sykdom, så er vi ikke glade. Vi vil at kroppen vår skal være bra. Har aldri sett ett dyr som ikke vil 

det samme. Vi kan ha det veldig vondt og vi vil jo ikke ha det slik. Heller ikke dyret.  

Kroppen er et av de mange alfa-omega som finnes som vi vil ha bra nok, og at det om skjer mot den 

slik er vondt, og like-verdig med det onde. Om det ikke var mulig å gjøre noe vondt mot kroppen eller våre 

nærmeste, så hadde vi sluttet å bekymre oss for hva som kunne hende, og sluttet å bry oss om det onde fordi 

kroppen skades ikke. Vi har lignende forhold med det psykiske, trusler og antydninger om vonde ting.  

Å utrykke skumle fjes og øyne, eller true og si noe stygt til hverandre som noe som mulig kan skje, er 

allerede over halvt å gjøre slik, fordi å ha det vondt er erfaring nok til å skjønne at den andre sier eller mener 

noe fysisk vondt. Og dette kan være å ta de pengene du har fra deg så du ikke har til mat, eller låse deg inne 

et sted. True med noe man allikevel ikke gjør.  
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Det samme skjer mellom dyr som knurrer ti hverandre bare for å holde avstandslengde til hverandre. 

Ellers så vil voldsomhet skape vondt for dem. Men om et dyr knurrer til oss, eller vi til dyret så har det samme 

effekt. Stort sett vil alle ha det bra. I tillegg vil mange skape noe også, ofte noe som andre setter pris på, ikke 

minst når det kommer samfunnet til gode. Og her spiller det ikke så stor rolle hva man tror på. Alle kategorier 

tro har slike løftende personer, og mye av samfunn og natur har tjent på manges gode holdninger som ofte er 

unike.  

Hvorfor ta opp alt om forskjellige livssyn, forskjellige fysiske synsvinkler, forskjellige teorier om 

vitenskap fra mange vinkler. Fordi alle skal være med å finne noe av seg selv igjen i det som er poenget jeg 

vil legge frem om bevisstheten vår og vår mulige moral i formen hva som er holdbart for kropp og en varig 

fornuft som virker, at vi fungerer bevisst nok til å klare det vi er i stand til for det mest nødvendige, og føle 

oss mer trygge på at noe kan fungere faktisk bra. 

Hva med nøyaktigs-gehalten i det som er utgitt i skriftene da, med internett-kommentarer, lister, 

gjengivelser, eller alle de vinklinger om det samme som jeg gjengir? Det er ikke så betydningsfullt! Det som 

betyr noe er at det meste er etter-rettelig. Det er ikke nøyaktigheten men det omrisset som det gir av forholden 

esom er viktig. I kontrollen man selv kan gjøre kan man finne feil, noen kan ha blitt feil gjengitt, men det 

spiller heller ingen rolle her. Alt dette er ikke viktig. Kun at man finner ut at det fysiske finnes.  

At smerter finnes, og er ikke bare en forestilling. I så tilfelle er jo alt da bare det. Men smerten er 

faktisk en kilde som forteller oss at: Ja, denne sykdommen dør du av om du ikke gjør noe. Eller at denne 

skaden vil du kunne dø av, eller at deler av kroppen din kommer snart til ikke å virke lengre. Smerten som 

mange kaller en illusjon eller kunstig funksjon, at angst og frykt og smerte er kunstig likedan som glede, at 

det ikke er riktig tenkt.  

Fordi smerten i det du knekker en tå setter deg ute av stand til å trå, til å løpe, til å yte mye. Det kan 

være at hele foten har fått en knekk og da kan du i alle fall ikke gjøre noe. Å løpe med knekt tå, kan distrahere 

deg så mister forgrepet i mange tilfeller og at man vrikker og forstuer foten. Smerten er en ekte advarsel om 

at foten er i ustand, at den kan skades mer, at det kan oppstå blodforgiftning i den, mens en rekke bevisste 

psykiske tanker og tåle-mesterskap med smerten faktisk kan gjøre saken verre.  

Hva mange typisk har erfart, men ikke før. Vi kan si at de som er bestemt på at smerten ikke er noe 

signal om , la de leve i troen. Eller få dem til fornuft på en eller annen måte. Er ikke smerten verdt noe for 

dem, så kan de like gjerne påføre alle andre enhver ødeleggelse uten grenser også, og de forstår det ikke før 

de har ødelagt det meste. De kan jo tro at ikke noe har konsekvenser også. At man kan buse frem som man 

vil. Det er en sak som sikkert mange vil tenke. Noen få.  

Åhhh, jeg har blitt gjengitt utover begrensningen. Akkurat som at vår egenvinst står over en overordnet 

kraftfull salve for at vi skal kunne ta vare på hverandre. Skulle noe som er bra, gjengitt, telle mer ille, enn at 

man kun skriver en hel bok av gangen om kun kritikk av alle andre. Det er ikke vanskelig. Men skriv en bok 

om håp der ikke noe annet har nyttet da? Om jeg er kritisk til saker. Joda.  

Men mest er det nødvendige eksempler som vi skal forstå, kanskje ikke en gang om det er usant ved 

vanvare, og gir dårlig følelse. Kort sagt. Bruk ikke slike funn i skriftet til å mobbe hverken fortiden eller 

personer, men finn det jeg vil du skal finne ut, at vi må legge til rette argumenter for bra løsninger som kan 

holde, ikke bry oss om enkle personlige sladder om noen, eller feil gjengivelser, eller at her kom jeg 

ufordelaktig ut. Vær et offer for saken, ta det opp med meg, og jeg skal berolige deg! 

Ja: Det er ikke noe biologisk noe med kropp, sanser og behov, noe med de fysiske gjenstander, 

mineraler, fjell, planeter, jorda, fysisk-kjemiske lover, kvante-elektrodynamikk-fysikken, som her ikke 

handler om at vi har en kropp, og at denne inneholder faktisk noe. Det er denne kroppen sine organer jeg ikke 

vil skal ødelegges, at hjerte kan fungere, at leveren kan fungere at nyrene og ryggen fungerer, at svelgingen 

fungerer, at man kan i den stand man er i kunne gjøre fra seg foran og bak at vi kan være så hele som vi kan 

uten ekstremisme eller overdrivelser, og at helse-funksjoner i samfunnet virker, og virker så fort som hvilke 

unødvendige forsinkelser som stat, kommune, profesjoner tvinger på av heftelser i stedet for helsehjelpen.  

Når så kroppen fungerer som så bra man kan klare, orker, gjerne på 40% styrke minst, så gjenstår det 

noen fysiske organer til, nemlig ører, tunge, øyne, huden, nesa, bevegelsesmuskler og koordinering, altså 

balansen vår; Sansene våre: Å kunne se, kunne høre, kunne lukte, kunne smake, kunne føle varmt og kaldt, 

kunne kjenne forskjell på godt og vondt, lyst og smerte på huden, men også kjenne musklene sine, alle behov 

for bevegelse, sult, mettelse, tørste, tørststillelse, luft, pusten, at det fungerer, at man må på do foran og bak, 

at man kan vaske seg, å gjøre andre saker som trengs, og kunne ha en seksuell følelse om man kan, kos, og 

ikke minst fp sove godt, trygt. At man kan om sine sanser og behov uten smerter: Hvorfor?  
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For om man har det kroppslige i god lage så er man sterkere rustet til å kunne behandle sin stemning, 

sin psyke, sine følelser, og har bedre kontroll på sin fornuft, så sant man sliter med noe og vil ha fokus på at 

følelser og fornuft samt husk og bevisstheten skal fungere i flest mulig tilfeller vi møter i det praktiske liv fra 

jobb til bekjentskapsmøter. 

Dette stopper ikke ved døra, det går ut i arbeidsplass, lokal-samfunn, fylker og nettlesere, ut over 

landegrenser og handler om hele verden. Takk og pris for at organisasjoner hjelper til slik som matprogram, 

helsehjelp frivillig, fra de som har lite ressurser til de som har overskudd, leger, helsearbeidere, sykepleiere, 

og de som klarer å bremse konflikter, og visse håpløse forurensnings-tilfeller som forgifter mange folk.  

Det er skritt tatt for holdbarhets-oppretting. Det peker en riktig vei uansett hvor galt det går. Intet forsøk 

er for dårlig, men av læren kan man bedre saker neste gang. For å gjøre saken enda mer grei, så er det nettopp 

bevissthetsfunksjonen vi egentlig skal nå frem til. Det betyr at jeg må gjenta visse trinn hos det å være dyr, 

eller menneske.  

Vi kan godt høre om at en fisk gikk på land en gang, og le av det. Men når vi finner lungefisker som 

er presisjonshoppere fra grein til grein, og kvastfinnefisken utenfor afrika som er to meter lang på det lengste, 

kjøttfull og stor, med både lunger og gjeller, og den har slike forbein som vi finner overalt i fossile 

forsteininger, at både fossilen som var overalt på jorda, at denne har en sjelden levning i dag, kanskje bar 

ytterst få også, med kragebein, skulderledd, overarm, albueledd, to underarmsbein, håndrot og fem fingre og 

at alle paddedyr, øgle-dyr, fugler, og pattedyr har akkurat det samme, ja da kan vi lure. Men vi kan gå til 

dagens fisk også som er i flokker overalt, selv om de er færre nå enn før, torsken, the codfish.  

Vi spretter opp torsken og finner en ryggrad. Inne i den er det masse nervebaner. Vi kan sprette opp 

hodet på denne også: Inne dette hodet finner vi hjernemarg, pons, synshjerner, hørselsnerver, lillehjerne, og 

storehjerne. Den har liten storehjerne da. Men de 12 viktige rygg-hjerne-forbindende nervebaner og 

hjernesentrene deres finner vi jammen i torsken også, en slektning av den som noen sier gikk på land. Finner 

foran og bak er plassert tilsvarende steder. Men den har ikke armer og fingre. Den har ikke lunger en gang. 

Da blir den slått av en dame som er professor på hjernen, sanser, organer, og nettopp gjeller fordi hun har 

gjeller selv i behold. Slik sett har vi 9 mennesker i verden som har full hale også.  

Og arter kan lett dø om de får blodoverføring av feil blod. Ett menneske med en blodtype kan ofte ikke 

ta i mot blod annet enn fra bestemte andre, altså fra 10 prosent til 20 prosent av andre, enkelte kan ta imot fra 

nær80-90 prosent av andre. Men en sjimpanse med blodtype O, skal kunne overføre blod til alle mennesker. 

Det er bare en kattetype som kan overføre blod til hunder. Engelsk grey-hund, veddeløpshund, har merkelig 

nok samme blodtype som engelsk gråsel!? Kan det være en lokal sak. Denne selen har ikke akkurat stupt ut i 

vannet for bare 2000 år siden. Heller mulig over 10000 år siden, kanskje hundre-tusen- 1 Million år siden. 

Nå er det millioner av eksempler dyr-dyr, menneske-menneske, menneske-dyr. IQ-mestere har testet 

hvor bra de kan markere tall mellom 0 og 10 på dataskjerm om de får se det fort og trykker der de mener de 

så tallene i rekkefølge på skjermen. En opplært sjimpanse ble med i eksperimentet om korttids-hukommelse 

og sorteringsevne, løsninger, altså iq. Dette klarte sjimpansen også. De kortet ned tiden på hvor lenge man 

fikk se. Sjimpansen fulgte det opp, mulig enda raskere.  

Eksperimentet fortsatte i 3-d-grafisk som betyr at det ser ut på skjermen som tallene beveger seg 

bakenfor og rundt hverandre og skifter retning noe som gjør det ekstra vanskelig med å følge med de ni tallene 

på skjermen som skal pekes ut i riktig rekkefølge. Nå klarte ingen av IQ-folk å ta alle rett, og i alle fall ikke 

fort heller. Sjimpansen klarte dette hver gang. Alle tall i riktig rekkefølge enda de beveget seg bak og foran 

hverandre og så ble skjermen svart, hvor var tallene, ta på skjermen, og ale tallene kom frem med riktig 

rekkefølge etter hvert som fingeren traff, og fort. 

Det som fornuften bevisstheten følelsene våre gjerne har som topp-mål, er at de virker riktig. At det vi 

følte også stemte. Eller at fornuften vår, eventuelt bevisstheten vår, og husk, at dette stemmer eller er holdbart, 

riktig, så langt vi klarer å få til dette. Eller holdbart nok. Når både kroppen og bevisstheten vår er til stede, og 

fungerer for de oppgaver vi kan få til ut fra vår tilstand, for den grad av sanser, behov og funksjoner vi er glade 

for at i alle fall virker godt, så gir det en viss tilfredsstillende følelse av livs-god følelse enten denne er kort 

eller lang. Om vi fungere noe lunde normalt i forhold til andre så er det heller ikke mye å klage på.  

Men kan vi klage på noe uten at det berører oss spesielt, så påvirker det oss også mindre. Til mer vi er 

engasjert i andres ve og vel stiger nok kritikken, men det kan være en sunn sak også. Kan vi kritisere noe som 

virker hemmende for noe bra, så er det ikke verst, og kan vi strekke oss så langt har vi mulig evnen til å vite 

hva som er noe godt for oss også, noe som kan glede oss litt også. Vi kan altså ofte tenke oss til bedre løsninger 

enn det vi blir møtt med mange steder. 
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Men hva så med vårt eget forhold til kropp og bevissthet med tanke på hva som skal tas hensyn til, og 

hvordan virker egentlig vår bevissthet og dens mulighet til å være i funksjon? 

 Dette betyr at vi fysisk sett har hjelp av våre behov, våre sanser og der igjennom våre følelser, 

og grunnlag for mange varige stemninger eller endringer av disse utover en del av det vi er født med, og som 

kan endre livstiler hos oss, klare å være med å handtere våre egne saker eller hjelpe frem andre, eventuelt 

samfunns-systemets tyngre virkefunksjoner. 

Vi må, eller bør, dermed kunne se litt på vårt eget behovs-system og våre hjerne-funksjoner fysisk, og 

nervesystemet. Uten dette fungere ikke respektive behov, sanser, fornuftsystemer som det skal. Vi begynner 

med kroppen. 

Vi trenger et skjellet som muskler og nerver kan henge på og være festet til for å bevege oss. Vi kan 

ikke kutte muskler, nerver elelr knokler å tro at dette fungerer vel. Vi trenger et hjerte som pumper hele tiden 

selv om vi sover, og som er med å rense kroppen gjennom blodet om natten, eller i søvnen, og som videre 

hjelper oss til å få renset hjernen og gitt denne næring. Hjernen blir nemlig vasket om natten av veldige 

strømninger av lymfe- og spinalvæsker. Og gitt næring der avfallet er hentet ut. Når vi våkner har vi etter en 

stund merkbart mere energi enn om kvelden da vi sovnet: Som regel, alt ut fra tilstanden da, fordi ved sykdom 

er det ikke like greit.  

Alle organer som ikke er aktive for lignende rens og energi, slik som lunger og hjerte, mange andre 

funksjoner som nyrer og lever. Muskler og nerver som er slitne blir reparert, fornyet, eller styrket med mer 

energi-lagring som skal holde en dag til. Utrolig nok. Søvnen har altså en funksjon. Her snakker man om det 

sympatiske og parasympatiske system i kroppens nerve-og lymfefunksjoner. Lymfefunksjoner er riktig nok 

ganske mange anti-oksidanter og hvite blodlegemer som sjekker og tar unna sykdoms-lignende bakterier og 

avfall, og kan også fjerne visse virus som finnes rundt omkring, om det ikke får med seg alt, så bede enn 

ingenting. 

Vi har rensning av blodet selv og lymfevæsken, lever og nyrer stelles, og kjertler i kroppen. Spesielt 

vil dette med behovsorganer som stadig nyttes virksomt, slik som urinveier, tarmer, magesekk, leveren, da 

leveren er dit egentlig alt skal fraktes for analyse av næringen og viderefordeling av dette. Mange steder i 

kroppen klare å ta i mot sine varer direkte fra blodet uten å måtte gjennom leveren, men alt blod går gjennom 

leveren uansett. Så kommer vi til systemet som merker alt dette som skjer.  

Enten det er lymfevæsker som trykker på nerveceller eller der nerveceller sender ut effektene sine, så 

når dette sansesystemet på samme måte som mange sansesignaler, og behovssignaler. Er vi sultne, mette?, 

tørste?, Får vi puste, er vi stive og støle, balansen er den grei; også kommer vi til det man ikke oppfatter som 

behov men som er super-følere vi lever med. Syns-sanse-behovet, fordi vi ikke skal kollidere i alt, skal merke 

farer som er på vei mot oss, eller se det vi trenger av føde og klær, finne og huske veien hjem, hvor vi har 

vært. Det er et ekstremt behov for øynene når vi først har dem, for lys-mørke, se former, farger, mye som gir 

sterke følelsesinntrykk slik.  

Det er likedan varsler og goder som signaliseres gjennom lukt, hørsel, smak, og vi kan orientere oss 

etter hørselen, vi kan orientere oss etter lukten vår. Vi kan fint merke vindretninger med hele kroppen vår, og 

vi kan merke kjennetegn ved hvor vi trår selv om vi har lukket øynene. Vi kan føle former, og likedan veien 

frem og tilbake ved korte avstander, ofte også lengre, ved å kjenne oss frem kun med hender og føtter. Vi kan 

også merke balansen vår med både åpne og lukkede øyne selv om det fote er vanskeligere med lukkede øyne. 

Balansen forteller oss ekstremt mye.  

Også bevegelser og muskelanstrengelser kan fortelle oss hvor vi er og hva vi har av yte-krefter. Alle 

sanser er knyttet ti bevegelser, men vi merker dette oftest når det kommer veldige plutselige lyder, for da 

skvetter vi likedan som vi se eller kjenner noe, unna lyden eller retter kropp eller hode i den retningen for å 

finne ut hva det er for noe. Vi gjenkjenner ufattelige mengder lyder og enda flere synsinntrykk. At disse har 

med behov å gjøre er ikke så lett å innse bestandig fordi det er sp mye vi eliminerer svekk om uviktig. Bra om 

det er noe viktig vi merker. Men alltid knyttet til bevegelser. Ro er slik sett en viss pausetilstand mellom 

bevegelser behov for ro i mengden av ofte stressende verden rundt oss.  

Vi hører noe og vender hode mot dette så vi kan se det. I mørket er lyden , snakket, noe vi kan orientere 

oss etter. Vi kan lett bruke øynene men gå i siksak inn mot der vi hører spesielle lyder for å se hva det er. Selv 

spedbarn får store erfaringer med bevegelsesreaksjon ved sanser, behov. En flue som prøver seg ved øyet, 

eller et rusk, likedan forstyrrende lyder sp vi ikke får hvile, noe som irriterer huden tunga, luktesansen, eller 

at det er kaldt. Vi reflekterer automatisk gjennom bevegelse, eller hos mange barn som ikke kan handtere 

sakene enda med gråt eller latter. Mange kløende saker kan kile også.  
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Alle slike sanser er altså hva vi har behov for, fungerer som behov, lignende sult og metthet, nok, for 

lite for mye. Og det har sterkt tilknytting til kroppens forsvarssystem lignende som med sult. At kroppen skal 

få det slik den trenger det. Ikke fryse, se og ikke snuble, få næring, vann, få ut det som er for mye ut av 

kroppen. Vi reagerer fort nok og ofte på om noe overgår en tåleterskel eller irritasjonsterskel, og da ofte med 

en mobilisering av krefter i kroppen, fysiske reaksjoner, om vi kaller dette kroppsspråk eller ikke. 

Men nervesystemet er knyttet til alt dette, og nerver og bevissthet påvirkes og blir formidler av 

trykkvirkninger og sporstoffer kjemisk i kroppens lymfesystem også, Blod og Lymfe. Merker vi ikke sakene 

gjennom nervesystemet så har heller ikke sinnsstemningene sendt klart nok signal heller. 

 

La oss se på hjernen og nervesystemet! 
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Hjernen og Nervesystemet! 
 

Jeg mener opptrinnet til nervesystem og hjerne har sitt utspring i følgende: 

  

Vi har den befruktede eggcellen. Stort sett likedan for alle pattedyr, selv om det er det samme for fisk, 

amfibier, reptiler og fugler også. Denne deler seg opp, først i to, så fire, åtte, seksten, følger doblings-systemet 

inntil videre. Vi får de 3 neste fosterstadiene som alle gjennomgår likt. Det dannes en morrulla, cellekule med 

ganske mange celler. I neste del av prosessen dannes det nå videre et hulrom som ved ferdig stadium har blitt 

en blastula, en større celle-hop-kule med hulrom, coelum.  

Ved en viss omdannelse i prosessen dannes det nå en forsenkning en grop, som vi har kalt ur-munn, 

ur-tarm, fordi næring tidligere ble tatt opp her, fordøyd i gropen ved enzymer fra cellene, og avfallet kastes ut 

samme vei. Men mye næring kommer inn denne veien. På dette stadiet har de første celler i gropen dannet seg 

noen flageller eller flimmerhår, ikke av flagellin som hos bakterier, men grovere dannet av tubulin eller 

mikrotubuli, altså lignende for deler inne i cytoplasma som cytoskjellet.  

En norsk lege, forsker på kreft lurte på nervens utspring og sjekket cellefunksjoner her, og fant at noen 

proteiner og enzymer som løsnet fra celleveggen i en fettblære, ble fraktet opp av denne kombinasjonen igjen 

der det foregikk en trinnvis reaksjon av tre stadier som dannet denne flagellen som kom ut som mikrotubulin, 

en flagell, men av samme stoff som nervesystemets tråder er bygget opp av, og gåten om hvordan denne 

oppstod var løst. Det som skjer videre med gastrulastadiet er at det dannes en stadig lengre kanal innover og 

som etter en stund kommer tvers gjennom cellekulen og ut på andre siden som en åpning og der flere slike 

celler med flagell, flimmerhår, beveger seg i synkronisert retning, altså pisker samme vei.  

Denne bevegelsen gjør at næring kommer inn, og med bevegelser som også dytter deler av det som 

kommer inn gjennom tynne kanaler inn til hulrommet i cellekulen. Det er nå dannet en tarmkanal som fungerer 

og anus er gjerne den nye enden. Men dette skifter nå plass slik at den nye enden fingere som munn, og den 

opprinnelige ur-munnen blir analen. Det som videre skjer er at denne fkulen ortsetter å vokse, men nå mer i 

lengderetningen til kanalen ved å danne like seksjoner bortover, og den blir mer flatklemt over og under.  

Nå skjer det en segmenteringsprosess der forskjellige spesielle celler skiller seg ut. Først nerve-tråden 

da disse flagellene forbinder seg til hverandre, eller løsrives, eller enda mer mulig, er tråd fra en eller flere 

utskilte nerveceller, men på innsiden av denne tarmkanalens tak-side, overside. En nervetråd dannes. Samtidig 

har muskelceller spesialisert seg, skilt seg ut fra celleklumpen ved at noen celler har endret en DNA-sekvens-

avlesing og blitt stamceller for nerveceller, slik muskler her får sine stamceller og faktisk beinknokkelceller.  

Disse er åpne og bitvis løse men omslutter nervetråden, nervecellene, og det fanges altså en nervestreng 

innenfor kalk-skjellet. Det er også slik at like flr prosessen så er det dannet en brusk, korda-streng, som ligger 

i midten. Her anser jeg det slik at den opprinnelige nerven har fungert som innvendige cilier, flimmerhår for 

næring som skal rundt i fra tarmen ved hjelp av rykninger i nervestrengen som dannes av likedanne celler som 

tarmcellene inntil det skilles ut egne stamceller for nye celletyper, nervetråd.  

Rykninger overtar for flimmerhår, og det dannes etterhvert en slags kanal, en slags årevev rundt 

næringsstrømmen. Det må skje små rykninger inne i denne lille larven nå, eller begynnende foster-

spesialisering. På dette tidsrommet har det blitt dannet en hel nervebunt som har utløpere fra den samlede 

ryggmarg, knokkel-muskel-feste-seksjonen som stadig dobler seg i begge retninger. Mot en hale, og mot et 

hode, der nerver i ryggmarg danner en hjernemarg.  

Det betyr at det har oppstått visse sentere, nerve-sentere som kan registrere indre og noen ytre stimuli 

fra hudsidene, men mest for smak og lukt-molekyler i hodeseksjonen. Buler på hver side av denne hailignende 

fosterformen, er øyneseksjon som er i ferd med å dannes, og hjernemargen strekker ut noen celler for syn, 

lukt, smaks-nerve-senter-tråder. Nå dannes også forskjellige seksjoner som i en ertebelg som der ertene så og 

si har utløpere til hverandre som er de neste fire-fem trinn av begynnende hjerne, pons, syns-hørsel-hjerne, 

nye seksjoner i hver del for syn og hørsel, og endelig så er lillehjernen og storehjernen klar for stamceller som 

svømmer til ytterkanten i hodehulrommet, skal danne hjernebark.  

Utenom dette har vi en mellomhjerne, pattedyr-hjernen, thalamus, hypothalamus og hypofysen som er 

tilstede for å synkronisere signaler fra respirasjon, syn , lukt, hørsel, smak, og merke hva som mangler i behov 

og sanser. Gjellene som er fire parr, omdannes noe tidligere enn dette, der det bakerste parr ser ut til å danne 

lunger, de neste blære med gjelle-tarm som strupe-åpning der lever-funksjoner utvikles, g ett parr som går inn 

i kroppen og danner hjerte, og de forreste går frem ti de møte spå midten som en sterkere krans rundt munnen, 

kjever.  
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Den videre prosessen for lemmer, forbein bakbein, altså armer og bein med tær og fingre, og rubbein, 

alle knokler i skjelletet har tatt form. Nå begynner fosteret å ligne litt på et lite vesen, men det er ikke lett å 

skille dette fra andre pattedyr-foster. Luktehjernen eerd en første som utvikler seg av hjernen her, og dannes 

ikke denne, så vokser ikke resten av hjernen frem heller. Grunnen er ganske sikkert at sammenlignende 

funksjoner hos lukthjerne bygger på seleksjon av næringsstoffer, baser og syrer. At visse reaksjoner skal være 

intakte for hva type pattedyr du er.  

Her slippes nå pakken med celler øverst på hjernemargen som har svømmende, amøbiske nerveceller 

som finner retninger mot der hjernemargen skal dannes, og resten av hjerne-seksjoner vokser seg til innunder 

denne. De forskjellige hjernelapper dannes ut fra kontaktnettet som finnes med nerver innenfor ned mot 

Hjernemargen som alt har direkte kontakt med ryggmargen den utviklet seg fra med nerve-sentere for ulke 

nerveveier kroppen har dannet her. Kontakten mellom storehjernens deler og ryggmarg direkte eller via andre 

hjernesentre oppstår. Vi kan si at vi har indre trykknerver over mye av det rommet som organer ligger i, og til 

organer ellers, slik som hjerte, rundt lunger, til muskler og nervetrådene gjennom disse.  

 

Sentral-nervesystemet: 
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Hjernen og Sentral-Nerve-Systemet 
 

Vi har vært innom en del av dette allerede. Det vi skal ta opp her hvilke funksjoner som de forskjellige 

systemene har i dette nervesystemet. Det som utvikler seg først av og i nervesystemet er etter Befruktning, og 

etter morulla, blastula, gastrula, utmunn-stadiet, hvor på formen endres radikalt. Jeg har altså tenkt meg til 

følgende at det har foregått visse mellomstadier vi lenger ikke ser antydning til. Men det er helt klart at nerve-

stamceller har utviklet seg. Jeg antar at det kan ha foregått slik som følgende beskrivelse. 

 

Utvikling av nerve-celler: 
 

Vi vet at urtarmen hos de eukaryote dyr danner en gjennomgang gjennom celleklumpen slik at det 

dannes munn-åpning og anal-åpning på motsatte sider av hverandre. På dette stadiet har det oppstått cilier, 

flimmerhår, korte flageller som tarmcellene drifter næring igjennom en bestemt vei, fra munnside mot 

analside. Men trådene svinger, og de pisker også innover mot cellene som har en kanal inn til kroppsvevet 

innenfor, coelum, eller hulrommet i cellen, en slags protein, fett, sukker-aktig vannvæske vi kan kalle en 

begynnende form for lymfevæske, og som grunnet rykkvirkninger fra cellenes energi også tvinges inn i en 

balanse med cellene, sp, så langt fungerer som organene til lymfevæsken.  

Om det finnes amøbiske celler i dette rommet alt nå, vet jeg ikke. Men jeg vet at næring som kommer 

inn skal fordeles, og at til større fosteret nå blir jo mer trengs til drift av næringen og eventuelt avfall. 

Tarmfunksjonens celler øver en viss pumpeeffekt inn i celleklumpens hulrom, og det er alt en del selektive 

celler som mulig tar opp mer eller mindre av næringen og slik gir en viss drift i det vandige miljøet. 

Tarmcellene derimot har ikke cilier som henger sammen. Jeg er ganske sikker på at det tidlig har blitt dannet 

en parallell på innside til disse tarmcellene. Her tenker jeg meg at starten har vært at disse har pisket opp en 

større drift på innsiden av væskerommet.  

Med tiden har det hendt det samme med disse indre cellene, slik som med manetene. Hos manetene 

kommer det også ut slike flimmerhår, flageller rundt det vi kan anse som en gedigen nærings-åpning eller 

munn-sone. En slags kappe for å fange inn mat. I denne finnes da disse cellene, og det oppsiktsvekkenede er 

at de legger flaggene inntil hverandre og hekter dem sammen. Nå det kommer et signal, eventuelt et elektron 

som fyrer av en av disse, så forplanter signalet seg rundt hele den ringen som er dannet og vi får manetens 

bevegelsesrykninger, svømmetakene, men som også kan drifte næring inn til munnåpningen. Mot fordøyelses-

systemet.  

At noe lignende har skjedd på innsiden hos fisk, hos pattedyr, hos oss, mener jeg bestemt. Det neste 

som har hendt er at dette har fungert som et sterkere nervesignal gjennom denne sammenhektende tråden inne 

i oss. Det har ført til at en tidlig variant av en mindre organisme på vei mot slike som oss, men også alle 

kordadyr, er at strengen gir bevegelsesrykninger, og slik at både innpumping fra tarmene, og innvendig at 

sammentrekningen har gitt større omløp. At nå kan vann pumpes letter ut, mens proteiner sukker og fett er det 

seigere å bli kvitt, og at det på grunn av dette har blitt en fetthinne rindt nervetråden. At denne videre er med 

i og med en virvlende bevegelse å føre næringen forter rundt i lymfevæske-rommet. På grunn av lengre tider 

med seigere masse vil jeg tro at fettliknende avlerininger kan ha dannet en forskjell mellom tregere og tynnere 

strømmer som kan ha, eller har gitt oppstarten til en lymfeåre.  

At både nervetråden ut fra mulig seleksjon av gener, at en celle med lang tråd har oppstått som reaksjon 

på at alle mellomleddene er delvis unødvendige så sant det er n kanal som har festet seg mer til nær 

tarmcellene. Samtidig har også en mer solid cellefunksjon som har med frakt å gjøre oppstått som vi kan kalle 

en slags primitive lymfeåre, eller blodåre. Jeg tror dette har selektert seg ut senere, men ikke alt for lenge 

senere, da det tidlig har vært behov for det grunnet den videre vekst av dyrs lengde og størrelse som flercellede 

og stadig større vesener.  

Nervecellen og et visst stamcellesystem for blod, hvite, røde, først og fremst lymfevæsken og visse 

transportører her inne, mulig starten til de amøbiøse celler, slik sett blir opprettet i lymfesystemet og til 

næringsutvekslingen nær tarm og nerve, men også lymfedriften, evbentuelle årer, eventuelt første virknings-

system mot uønskede bakterier inne i fraktsystemet i nettopp hva som da kan forstås som en lymfevæske. 

Amøbøse funksjoner skal ligge i DNA-sekvensene fr tidlige encellede eukaryoter, via krageflagellater, og 

gjenopptatt aktivt hos dyr som har behov for funksjonen.  
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Jeg vet at ganske likt med at dette stadiet ikke synes lenger så utgår det en stamcelle som lager 

nerveceller med lang tråd. Samtidig så oppstår det rett etter at seksjonen danner stamceller for muskel og for 

kalkceller som skal bli skjellet, ryggrad. Det som skjer er at disse slår seg sammen slik at ved nye 

lengdeseksjon-kopier av kroppen så kommer dette som ledd for ledd slik vi kan kalle vertebrata. En lengre 

kordastreng, brusk-streng ha nemlig vært med som en akse i slike kordadyr, og som går mellom munn/hode, 

og til enden lengst bak på dyret. Denne har vært en slags koordinator for hele kroppens symmetrideling, og 

for hvor hvor nerven, kalkskjelett og muskler skal samles. Muskelceller og kalkceller vokser seg rundt 

nervetråden, og alt her starter en vekst utover igjen fra denne ryggnargens virvler og ut til sidene i fisk, 

amfibier, reptiler, fugler, patte-dyret, og mennesket. 

Med tiden er det klart at det dannes flere slike signaltråder, kommunikasjonslinjer, koordineringer 

mellom forskjellige effekter, slik som lukt, smak, lys, hva som forstyrrer bevegelsen eller som vi støter mot. 

Sammentekningen gjør at vi trekker oss unna det vi plutselig støter mot, altså refleksivt, og vi kan gjerne kalle 

det affekt eller instinkt, i og med at det er nedarvet funksjon. Men vi kan ikke issolere det fra hverken følelse, 

stemningvirkning, affekt, refleksive spenningsutløsninger. Alle trenger spesnningsutløsningen for at det skjer, 

selv med bevisste handlinger og følelser. 

Inne i stamcellene, men også tilknyttet visse trinn hos mulig enkelte nerveceller, så ligger det an til at 

det oppstår en spesiell sansecelle. I en opprinnelig celle er lyd, trykk, lys, kjemsik base, syre, altså smak, og 

spenningsutløsning om ioner eller molekyler er i vannet, er i lufta, som en slags lukt, tydelig virkning for en 

celle Men det som skjer er at denne egenskapen dannes ut fra funksjonene der nervecellen skal være formidler, 

slik at nervecellene har vært søkere for plasseringer av sansene. Altså koordinatorer for slik som munn, smak, 

og at denne virkningen har signalisert til stamceller, kjønnsceller, at det skal være n omstillingsmulighet.  

I noen tilfeller kan et gen respondere direkte på dette, og så har det virket enzymisk positivt, eller en 

gen-kombinasjon, og det kan ha tatt veldig lang tid evolusjonært også. Det er heller ikke noe i veien for at den 

del av munnen som er først fremme for dyret, har fått så mange mørke/lyse-motstander eller merker næring, 

at både lys og kjemisk reaksjon kan ha trugget hvor en ny nerve skal hå ut, og mellom det følsomme området 

og en viss ny cellesentral for slikt signal, slik som en slags øyesans-stamcelle, eller en lukte eller smakssans-

stamcelle. Alt tyder på at nervesystemet ikke ligger i ro.  

De har en balanse, rolighet, også merker de noe som er større eller mindre enn normalen, ikke så ulikt 

bedre eller verre, godt og vondt, selv om det ikke er forstått, kun refleksivt. Slik sett dannes det et nervesystem 

for bevegelser og kontakt med nervsenter for synlighet og berøring, samt lukt/smak. Dette må medføre deling 

av reaksjon, altså nye selektvie nervebaner for sans, for bevegelse, men at alle sanser også har en tilknytting 

til bevegelses til dyret.  

Og slik sett blir den usynlige moral inne i dyret for at dyret kan forholde seg holdbart til omgivelsene: 

At en balanse og holdbarhet opprettholdese som et individuelt moralks uforstått balansestadium. Den første 

reaksjon som handlker om å ta vare på seg selv. Og har vel lignende funksjoner inne i cellens kommunikajson 

og balanse mellom prosesser og organeller, mulig uten forståelse nødvendigvis: Men noen er ikke sikre på at 

bevissthet kan fungere på uante områder også her. Jeg vil ikke ta dette opp her.  

Jeg bare konstanterer at holdbarhets-funskjoner virker likt som moral-funksjoner, i alle fall sett fra den 

enkleste refleksjon vekk fra en kilde, eller som affekt, å oppta, glefse over maten når den er innen rekkevidde. 

At hva som skal inntas i ro, slik som å vente litt, ikke er funksjon som enda er tilgjengelig, og dermed at 

næringen er en del av moralen: Synonymt med: At du vil vel at barna skal få mat. Eller at en utsultet får mat. 

Eller; vi må jo spise vet du; spis nå! At ellers dør vi jo. Langt inne i oss så vet vi om denne funksjonen enda 

det er overflod, og at det er overlatt til ansatte å lage maten.  

Men med oppvekst i gode tider der man ikke har opplevd ordentlig sult så man har fått angst av det, så 

er det mange som også har fortrengt vitenen, det man merker inne i seg. Dette kan så mye lettere føre til slikt 

som anekseria og bullemi, fordi man i begge tilfeller ikke forstår den egentlige faren ved dette, Det er å treffe 

på en hemmelse som oppstår av dette som utmagring, kraftløshet, psykisk dårlig styring ellers med det rundt 

seg, og i andre tilfeller at man blir så tung at man ikke kan flykte fra farer, eller skader spiserør og 

svelgfunksjoner. Man utsetter svelg og tarmer, magesekk og innvoller uansett med noe som ikke er god 

balanse. Man kan komme helskinnet og berget ut av det om man er heldig. Men ingen garanti. 

Vi vet at det på dette stadiet skjer flere saker. At det begynner å skje endringer i munnseksjonen og i 

tarmene, at det dukker opp kjertler begge steder, at det oftest blir noen grovere egenskaper i munnen slik som 

enten en ringmuskel, eller en tungelignende sak, eventuelt utsilingsorgan lignende gjeller.  
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Det oppstår også en funksjon som rafinerer noe av maten i strupen, gir ut enzymer, en begynnende 

lever-funskjon nær munn-strupe-området. Vi vet at noe som ligner en utfolding, en slags magesekk er på vei.  

På innsiden av kroppshulen begynner små organer å ta i mot og raffinee overskudd av avfakk, slik som 

en veldig liten nyre, og det oppstår en lymfeceller som som kan ta seg av visse bakterier. Dette har også en 

amøbisk effekt, og ligner rett og slett amøber som jakter etter mat slik som fortidens flagellater kunne når de 

var istand til å omgjøre seg til amøbe igjen. Spenningsforskjell er avgjørende for næring og nerver sanser. Når 

noe er basisk, eller virker som syre, så betyr dette at det opptar eller avgir elektroner, og begge deler virker 

som en elektrisk effekt, og gir forskjellige typer sammentrekning eller utvidelse av nervene. Nerven reagerer 

forskjellig på ulike spenninger fordi de avgir også forskjellig kraftvirkning slik.  

Over tid vil et nytt miljø med annen kost eller temperatur virke inn på artene, dyret, organismen, slik 

at nervesignaler virker som følere for det opprinnelige grunnleggende systemet av celler. Forskjellen har sterke 

virkninger, men behøver ikke føre til endringer. Men over lengre tid, eller ved kraftige nok virkninger, så vil 

enten dyret eller mennesket skades, eller så vil man venne seg til det nye.  

Det som skjer som ny egenskap er om genendringer og temporeguleringer i cellene fører til endring av 

genmaterialet, eller til endring av en annen funksjon lenger vekk fra virkninsmottaket. I noen tilfeller kan det 

slå tilbake til tarmcellefunksjoner, til lever eller nyre, til ulike sanseorganer, slik som sterkere tilbaketrekning 

eller fremstøt fra behovsorgnaer og nervesystem. Eventuelt sansesystem. Jeg har forstått at mange ikke har 

forstått at sansene er tilhørende behovene, og at de tror de er til alt annet enn det som vi trenger i kroppen. 

Slik sett kan mange sitte og sulte i forhold til noe med Gud, eller sitte å vente på en UFO til de nær satt går 

seg vill eller nesten sulkter ihjel. Andre tror at alt som tilfredstiller er bra, samme hva. 

Først etter tiår finner mange ut at det ikke fører helt fem til det som var tiltenkt, og at kroppen har fått 

lide for at alle sanser er rettet mot noe utenfor seg konstant som ikke dekker de normale behovene. Men om 

man først sulter, så kan noe man tror på, ønsker seg, være drivkraften til å kunne gjennomgå håpløse faser 

også. Ellers har vi noe som heter placebo-effekt, at man tror man har fått medisiner mot noe som vil virke, og 

så blir man bra. Dette har faktisk fungert med mennesker som har hatt faktiske sykdommer som ikke skulle 

gå over slik. Men det kan også hende at fortsatt virksomhet som til vanlig, der man tar opp igjen aktiviteter 

man sluttet med, faktisk kan virke bra nok, og at immunsystem, annet, ordner opp. 

Men helsa, kroppen, at hvert av organene holdes aktivt til det som det er til, betyr ganske mye. Leveren 

vil jobbe, men ikke for mye eller for lite, slik er alle organer. Om vi ikke nytter synet, har en lapp på øyet i 3 

mnd eller ett halvt år, så kan faktisk synsnerven visne og dø. Likedan med nerveceller i hjernens alle seksjoner. 

Er de ikke i bruk så dør de, visner, oppløses, eller hemmes så mye at det går ut over funksjoner vi har til vanlig. 

Det som blir klart er at hodeseksjonen, det som er med dyret over alt, det møter varme og kulde med 

fronten, og trenger å modifisere styrkeforholdet i denne seksjonen, likedan som at denne delen skal konsumere 

alt. Syrer og baser, aromatiske virkninger for lukt og smak, utvikles likedan som hva kroppen og cellene 

trenger. At man reagerer positivt på visse sukkere, fettstoffer og proteiner. Og dermed ikke nødvendigvis likt. 

Noen liker et sukker bedre enn et annet, og visse søte lukter bedre enn andre slike lukter. Alle smaksformer 

gir som regel en del forskjellige utslag fra individ til individ i en art, fra menneske til menneske. 

Dey neste som skjer er også at det kreves bedre orienteringen konstant, altså som forskjellig motsatnd 

i terrengetm miljøet. Når vannmasser kommer i mot oss, når det er vind, når det er kaldt eller varmt, og når 

nerveender skades. Stadige signalvirkninger som ikke gir god kontroll.  

Slike nerve-påkjenninger i visse soner nær ytterhuden gjør sitt til at aktiviteten forsterkes i spesielle 

retninger og kan gi opphav til en tykkere utfelling av noe fra cellene, og som kan tas opp som funksjon i 

stamcellen for hud. Det kan gi en ekstra cellevegg, eller at det legger seg to hudlag utenpå hverandre, eller at 

det oppstår en base eller syre som virker sterkt i mot no uønsket eller sterkt for noe ønsket. Slik kan ha 

betydning for hva som oppfattes som godt for cellen og hva som oppfattes som vondt for cellen. I denne 

omgang ikke som en følsom eller forståelig form for vondt og godt. Men at cellen trives med dette, og kan 

vokse seg til bedre enn ellers.  

For eksempel: På de minste dyr så kan det oppstå to forskjellige reseptorer ytterst i en nerveende. Den 

ene reagerer for eksempel på sukker, den andre reagerer på mer lys. Da er det mulig en forskjell på de to 

signalene som igjen gir ulik reaksjon på nerven, og bevegelsessystemet. For eksempel vil også dette føre til at 

lysvirkning kan virke bevegelsesorienterende, men det sukkeret man finner kan virke vemmelig for dyret, at 

en anenn sukkertype er å foretrekke. Dette skjer rent kjemsik, at man oppsøker dette og trekker seg fort unna 

igjen.  
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Poenget er videre at hva man reagerer på gir forskjellig innstilling av nervecellens aktivitet, og en 

innstilling som girer opp visse enzymer kan slik ha blitt en ervervet funksjon, at dette liker man og vokser 

mer. At man oppsøker dette kanskje med raskere tempo. På sett og vi mulig positivt, men samtidig så fungerer 

dette også som en aktiviserende husk-funksjon. Det gjør jo egentlig alle DNA-avsnitt av gener også. I alle 

tilfelelr når slike DNA-tråder åpnes av RNA-aser og RNA som skal avlese noe, så er rekkefølgen 

bestemmende i denne seksjonen.  

Flere enzymer har som regel vært med på å gi signalet, og om hvor noe skal avleses, og gjerne fordi 

DNA endrer strukturformen slik at disse enzymene reagerer. Det er hele tiden spesinnger med i alle proteiner, 

sukker, fett, og i DNA-et og RNA-et og deres enzymer. Det samme gjelder det vi kaller fabrikker og 

oppspaltningssytemer i cytosol, utenfor cellekjernen, i det store cellerommet rundr kjernen. Og likedan fra 

alle reseptorer, baser og syrer, ioner som er ved cellemembranen, nær cellens utside og på utsiden av 

overflaten. Alle har spenninger som balanserer ett eller annet med hverandre og fungerer på spesiefikke saker 

med spenninger utenfor cellen. Poenget er at vi kan ha en statisk husk som rekkefølgen på dna-sekvenser inntil 

disse åpnes og dermed blir aktive spenninger utover.  

På lignende måte er det med forskjellige stabile funksjoner utei cellen som ikke kan noe annet enn å 

innta en kjemisk form. Når disse påvirkes eller åpnes, eller slipper ut av en fettcelleboble inne i cellen, så kan 

de bli svært aktive. Da virker de på en spesiell måte med bestemte egenskaper eller bestemte endrings-

mulighetert som aktiviserer andre prosesser. Så langt normale prosesser for cellen.  

Men alt utenfra kan påvirke cellen, og noen ganger dårlig, at noe kan trenge inn å virke forstyrrende, 

kan gi en feil sekvens til DNA-et, og starte en gal celledeling, eller at stoffer ute i cellen blir hemmet eller 

akselert, feilprodusert, setter opp eller ned tempoet. I noen tilfeller kan det gi opphoping av stivelse i cellen 

eller fortynne dens væske for mye.  

Spesielle reaksjoner på nerveender, sanse-områder, kan føre til at en endring skjer i tuppene fordi 

DNA-sekvenser endrer visse koder, og at nervecellens følsomhet senkes, eller at en ny reseptor utvikles. Til 

alt som skjer så virker endringen ofte også som et huskspor fordi cellen inntar n ny variant den ikke hadde fra 

før. Her er det sankk om passive og aktive enten-eller-funksjoner, både i DNA-et, i andre organeller i cellen 

og i enzym-mengder.  

Vi vet at spenninger i jern-magneter fordeler seg i en viss retning om andre magneter, eller elektriske 

strømmer, baser eller syrer, ioner, påvirker jernet. Lignende påvirkninger virker også inne i celler med 

proteinenes forskjellige spenninger i endene deres, positiv i den ene enden, negativ i den andre enden, Videre 

vet vi at encellede, likr som flercellede dyr, kan skape en oppdrift eller balanse på bakken og nede i vann ved 

at de kan danne en luftblære, methan-blære, om så karbon-di-oksyd-blære, det vil si en gassblære som har 

virkning for oppdrift.  

På den annen side vet vi at rotceller hos planter faktisk har tyngre molekyler og mineraler som samler 

seg i retning av tyngdekraften nedover, slik at cellen for en tyngderetning som er ekstra i forhold til cellens 

øvre innhold og derfor får en underdel inne i seg som peker nedover. Altså har vi 3 forskjellige 

balansesystemer, slik som elektriske spenninger og samlinger av fett, proteiner bestemte steder, for eksempel 

ved fordypningen av ur-munnen. Vi vet at tyngre stoffer virker nedover, og at gassblærer virker motsatt vei.  

Vi vet også at enceller og flerceller selv fisker, benytter slike blærer og regulering av disse for oppdrift 

og for å kunne synke nedover slik at de kan velge å gå oppover eller nedover i vannet. Stort sett vil planter 

nytte luft og tynnere blader i veksten videre oppover, og oppdrift atmosfærisk sammen med rottrykk for å 

kunne endre veien videre i vekst. Ved urmunnen er det høyere aktivitet av ioner og en fordypning som 

nedsetter gjennomsnitts-volumet i kulen på dette stedet, og det er derfor to enkle grunner som gjør at 

celledelingen her får en bestemt retning.  

Blant annet så er spenningsaktiviteten høy av syrer og baser. Ved siden av dette har det endo-

plasmatiske nettverket bestemt et skille som er tettere i cellen slik at tettheten i cytoplasmaen og i det 

endoplasmatiske nettverket er forskjellig, og alt har noe å si for retning, og videre et forhold til utmunnen. 

DNA-et i kjernen vil altså få en retning på enzymer det produserer eller påvirker, gjennom enzym-aser og 

RNA, videre proteiner, for så å virke i retning av urmunnen. Som gjennomløpende tarmkanal, og osmose, 

turgotrykk, ulike driftsformer som cilier, og en indre sammenhenegende nervetråd forbundet mellom det indre 

i cellen og de celler som binder flagellene sammen, senere for å danne en lengre tråd i stedet med en nervecelle 

i stedet, dermed har en retning langs tarmeretningen, fordi denne virker som en videre pumpe for at tarmens 

næring som kommer inn, altså yttertarm, nå fungerer i lymfevæsken som driftstrømning-årsak. 
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 At blod-lymfesystemet egentlig har blitt en indre inner-tarm for næring, som har raffinert mye av 

næringen. Når aktiviteten mellom DNA, aktiviteter i cellen, slik danner flere celler som er urmunn, så vil også 

neste skritt i evolusjonen ha mest mulighet for fornyelse eller fordobling denne veien. Om så denne dupliserer 

seg den ene veien mot urmunn-retningen, så vil vi få en vekst denne veien. Balansen kommer trolig inn i stor 

grad her, slik at en duplisering i motsatt retning skjer rett etterpå. Og dermed får flercellen en vekstdobling 

fremover og bakover langs urmunn-tarmkanal-retningen.  

Den direkte faktoren eller summen av faktorer har jeg ikke annet enn at det er logiks mulighet for at 

slike flerceller oftest får en slik langstrakt vekst, og som kan gi sidevekst senere, og mye grunnet at et coelum, 

hulrom tidligere er dannet, og derfor gir rom for ekstra aktivitet her lignende i cellen, altså kan danne nye 

cellesystemer her, for nitrogen og karbon-fosfor-behandling altså nyrecelle lever-celle, med mer.  

Vi vet også at muskelceller er en utvikling videre rundt stadiet til nerve-cellen, eller flagell-celler, og 

slik sett binder seg sammen til en nerve-muskel-signalvirkning som signal og fysisk sammentrekning, og 

muskelcellene er spesielle og har en høy mitokondriaktivitet under signal-påvirkning, og kan øke denne, altså 

bli strerkere eller svakere. Poenget er at dyret vil rette cellevirksomhet for vekst og signaler fra den veien 

flageller virker i ur-tarmen, eller i tarmen, og bevegelser vil også stort sett virke i denne retningen.  

Munnsonen blir altså, og bevegelsesretningen, den del av dyret som alltid utsettes for sterke 

påvirkninger slik at det ikke bare blir celle-aktvitet ved munnsonen av baser og syrer som merker proteiner, 

sukker og fett, men det påvirker også DNA-ets produksjonsmengde og retninger for disse enzymer. De vi 

innrette seg mot næringen, altså tarm og munn-sone.  

Aktiviteten i fronten av dyret vil påvirkes av støt og næring hele tiden og en endring i aktivitetsnivået 

vil også påvirke DNA-et og cellenes drift forøvrig inntil et visst nivå overstiges som utløser en genetisk 

endring, og som bare ett av mange slike ledd før en ny celle skilles ut fra stamcellen som et nytt stamcellenivå 

for et nytt organ, en nyrecelle, kalktype-celler, tann-lignende funksjoner, tungemuskel, og med retningen 

stadig større følsomhet for varmeforskjeller og lysforskjeller som ender i kjemisk eller foto-følsomt ny 

celleart, nytt celleorgan, at et organ skiller seg ut fra gruppen originale celler.  

Nerve-funksjonen langs tarmen vil da møte høyest aktivitet i fronten av dyret. Og nervecellen, 

eventuelt duplisering av dette med flere nerveceler og tråder langs denne, og samtidig mulighet for nerveceller 

som riktig få stykker, danner tråder i retning av den aktive motstanden i fronten av dyret. Etterhvert dannes 

det kombinasjon mellom disse trådene som vi kan si virker som opp-ned, høyre-venstre og styrke-

sammenlignende forskjeller mellom nervecellene, og vi får en selektvi logisk nervefunksjon for koordinering 

og sammenligning av orientering og styrkevirkninger.  

Vi vil da ha det vi kan kalle et nervesystem som er veldig lite, men som bygger på samme prinsipp 

som det nerver i våre kropper og hjerne-nervecellene har. Uten slike nervetråder signal-kanaler, flaggelin eller 

mikrotubuli, nervetråd, så vil ikke signaler i samme grad fungere i større organismer for synsorgan, slik at 

nervefunksjonen har ofte oppstått før organet har kunne bestemme retningsform i slike ytterceler.  

Det dannes altså mange følsomme organer i fronten av dyret forbundet til baser og syrer og lys, støt, 

som så gir varme-kulde-følsomhet, lukt-smak-følsomhet, støt- og orienterings-følsomhet som så 

nervesystemet utvikler seg etter, og så kan et øye, tunge, øre, varmefølsomme nerver, støt-berørings-nerver 

utvikles i takt med dette: Og motstanden eller driftsretning-hjelp, altså medgang, motgang, er jo miljøet og 

dets form. Balansespenninger med miljøet er bare en del av samme fysiske og kjemiske balanser fra kreftene 

vi kjenner og er ekvivalente med alle prosesser av funksjoner i cellen, og dets DNA.  

Grense-overskridelser, eller at motstand svekkes fordi mye nye motstandsfaktoer kommer til, eller 

mange slike har fosrsvunnet, er årsak til reduksjon eller høyere utvikling av typen bevegelsesreaksjoner og 

egenskaper av sanser og celle-behandlings-faktorene. Midt opp i dette kan enkle drifts-molekyler av DNA 

RNA, kjemiske midler, og tungmetaller, radioaktivitet, forskjellig stråling gjøre sitt til at genskifte skjer i 

DNAet, eller slik sett blir genbytte mellom to arter eller individer uten egentlig kjønnslig omgang. Disse 

sporene av gener som flyter fritt er det egentlig supermengder av.  

Noen steder lite andre steder voldsomme mengder som overgår mengden av levende cellers innhold 

av det samme: Eks, nedbrutte rester fra andre organismer, eller spesielle kjemiske naturreaksjoner som 

produserer korte sekvenser av samme art i store mengderm eller mye DNA, RNA. 
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Til ryggraden, virvel-systemet vi har nevnt tidligere, med nerver og muskler er det slik at 

balanseforholdet har noe å si. For eksempel så er dette systemet slik at om det kommer inn et signal fra den 

ene siden av kroppen der en bevegelse eller muskel trekker seg sammen, så vil denne nå inn til en respond-

kjerne, sentral, som er bundet til den andre siden, hvor en nerve reagerer motsatt vei, og slik opprettholder en 

balanse, men det skjer jo spontant så og si.  

Slik sett så vil en smerte eller ett dytt den ene veien, gi en refleks direkte den andre veien. Reaksjonen 

er ofte egentlig voldsom og kjapp. Signaler for dette har ikke nådd noen hjerne enda, og trenger ikke det, fordi 

det er bygd inn i ryggradens refleksjonsystem som har en form for hjerneceller. At noe hjelper til ved neste 

dytt fordi en form for husk korrigerer lignende hendelse. Reaksjonen er også kraftig i den forstand at det vi 

kaller hjernen, lillehjernen og lymfesystemet ikke rekker å reagere.  

Når lymfen alt er der, og virker som et stabilt motrykk i kroppen, for eksempel ved støt, eller som del 

av lyd-bølge langs nervens utside, eventuelt som elektron-vandringssignal, så skjer det hele spontant som lyn 

fra klar himmel. Og effekten av samentekningen sender nye bølger gjennom lymfevæsken som må stabilisere 

seg etter trykket, noe som organer og skjellet med mer alt har ordnet.  

Signaler er derimot så kraftig at det når hjernen, men heller likt med eller senere enn reaksjonen som 

skjer. Den har jo alt skjedd. Vi har ikke styring med dette. Vi kan ikke velge om det var vondt eller godt, ikke 

før etterpå. Signalet når hjernen, lillehjernen og storehjernen. For de sentrene som signalet er knyttet til, som 

et spesielt sted på huden.  

Cellene og utløpere som nerver er altså sanse- og behovs-organer, til alle de andre organer vi består 

av. Til dette systemet dannes det også både separate og sammenstillte nerver som for eksempel til øynene, og 

annet. Tunge, nese, ører. Vi kjenner jo til de forskjellige smaks-funksjoner med forskjellige reseptorer på 

tunga. I en del tilfeller kan en ny smak påvirke den ene litt og den andre mer av slike smaksreseptorer.  

Vi føler en helt ny smak, men som her er en kombinasjon av to kjente, men som vi ikke kjenner igjen 

grunnet kombinasjonsvirkningen. Også samme reseptor kan virke forskjellig på det samme. Er det veldig kaldt 

kan smaken virke helt annerledes enn ved vanlig temperatur, og likedan om det er veldig varmt. Dette kan 

skyldes forskjellige produkajon av enzymer eller forskjellig sammentrekning av reseptor-molekylene i kulda.  

Proteiner har det med å endre form med temperaturen. Man har observert at proteiner gjør videre 

sammentrekning når man skrur temperaturen i fryseren ned fra 30 minus til 40 minus, og enda mer ved 60 

minus. Altså aktiv selv i kulda, men merkelig nok her, sammentrekning. Ikke det. Det meste utvider seg i 

varmen. Og trekker seg sammen i kulda, untat vann som fryses til is. 

At egne nerveceller kan oppstå frem til syns-området, eller til tunga, øret, huden, er en klart mulig 

tanke og fysisk mulig logisk løsning for DNA. For denne er dette bare en teller for det samme, at lag en maken, 

les en sekvens om igjen. Men her kan altså det hende at denne kan merke sakt, mens de foregående bare merket 

sukker. Den dannes med endret, eller annet protein, og gir en ny følsom sanseegenskap. Alle disse føres til 

ryggseksjonen, og til en bane rundt toppen av denne, som er ryggmargen, og hvor en liten del av denne 

fortsetter likedan som en hjernemarg øverst.  

En sentral av nerver for de ulike sanser og behov, før annen hjerne har vokst ut. Med mange forskjellige 

nervefølsomheter for sanser, og fra næring, sult, tørste og avfall, så er det lettere å forstå at vi merker foskjeller 

og at disse sentralene fungerer som enten-eller-funksjoner, eller som i visse stadier også der enten-eller med 

en inverter virker som en både-og-velger. Begge systemene er inne, altså virkninger i prosessen logisk.  

Både-og, Enten-eller, altså noe som merker forskjell på en eller flere som lik med, større eller mindre 

enn i styrke, retning, egenskap, mengder, altså like og ulike av alle sorter som finnes, er det som cellene og 

nervefunksjonene, her spesielt at behov og organer samt sanser, er det som nervecellene er ekstra bundet til 

og følsomme for:  

Er vi sultne, puster vi, vi vil se, høre, smake, lukte og kjenne på, sove, bevege oss, alt ut fra at nerve-

cellene er formidlere av signalene for sammenlignende koordinering. Sansene fungerer herogså som behovet 

for å sanse, orientere oss, påvirkninger og mulgiheter for hele organismens orgasn-samarbeid, men med 

spesialiserte celler og organer for det som er nødvendig nedbrytning av inntaks-energi, næring, bevarelse, av 

artene. Og selvsagt oss. Vi kan ikke bare kvitte oss med dette. Vi blir hemmet, i alle fall en lang stund om vi 

mister ett eller flere sansesystemer, eller lemmer, organer.  

Stadige påvirkninger, selvsagt endringer av miljøet også, og krysninger genetisk fører til ulemper eller 

fordeler som regulerer mange av våre egenskaper. Det er i denne sammenhengen vi må se den videre 

påvirkning av flere egenskaper som utviklingslinjer at nervesystemet utvikler seg mer i takt med dette og 

mengden sanser og organer, miljøendringer.  
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Noen ganger kan svært kraftige endringer presse oss til å løpe nesten konstant. I slike tilfeller vil en 

nyre eller synet, eller bevegelses-egenskapene endre seg kraftig veldig hurtig kanskje i løpet av få 

generasjoner, kanskje på 1000 generasjoner, og slike tseter har blitt bevist med folk i krig, ved å flytte til andre 

kontinenter at vi finner arkeologiske vandirngsveier der vi ser at tenner og andre egenskaper endrer seg etter 

føde-forhold i løpet av 500-1000 år, og på mange dyr som lever kortere ser vi generasjonsendringer veldig 

fort. Så ganske mye skjer innen bare arten. Vi har mange fertile krysninger som gir nye arter, eller nye slekter. 

Hjernemargen er den første som utvikler seg fra ryggmargens nerveceller og danner krysninger og 

koblinger ut mot lysfølsomme smaksføslsomme, og irgantempo-styringer i kroppen i forhold til dette og er 

direkte knytett til bevegelsesnervene og er komsik nok rett og slett bevegelsesnerver: Det er hva nervesystemet 

er. Allikevel er det økende grad virksomhet av sammenlignende funksjoner til forskjell fra lignende i andre 

celler, og de danner helt spesielle nettverksutløper som kontakter hverandre annerledes enn andre celler. Det 

dannes stor sammenligningsfunksjon: Og stor lagringskapasitet for informasjon. Husk. At uten den minste 

husk eller mengdene husk kan vi ikke gjenta det vi har opplevd eller sammenligne med noe kjent eller ukjent. 

 

Mellom-hjernen. 
 

Midt-hjernen, Pons, Hjernebroen er overgang mellom den forlengede marg forbundet med rygg-

margens nerveceller, og amøbe husk/reparasjons-celler, informasjons-behandlere, og nervenettet over Pons 

som er mellomhjernens deler med hypofysen, pinealkjertelen, hypothalamus og thalamus, og en limbisk 

brobue som danner øvre del av pattedyrhjernen.  

Lyst-ulyst-raffinering skjer her gjennom A: refleksive reaksjoner på hva som er over og under balanse-

nivåer i kroppens behovs-/sanse-signaler, og til en mer raffinert innstillings-regulerbar pattedyrhjerne, 

eventuelt knyttet til lystsenteret amygdala nederst i tinningslappen. I første omgang så rasjonaliseres of 

sorteres signalene. Men fra de ulike deler av hjernen og spesielt ved amygdala så må det her sendes ut signaler 

til hormon-kjertler om det ikke går ut direkte av disse kjertlene.  

Dette kan være endorfiner, naloksin, nor-adrenalin, adrenalin, altså danner anspennelse eller 

avslappende forhold til signal-virkninger, og som vi oppfatter lyst-betont eller ubehagelig. Vi kan øve oss eller 

vende oss til noe over tid, eller ut fra spesielle omstendigheter. Vi kan like noe vi ellers ikke har likt ut fra 

situasjonen som har andre forutsetninger enn ellers. Vi kan også prøve oss frem i tåleevner, men ikke alle slike 

varianter er sunne, trygge. 

Hva mer enn bedre kropps-vern og bedre nærings-tilførsel skal skapningen skaffe seg? Stort sett det! 

I mellomhjernen finner vi et organ kalt Hypofysen som produserer noen viktige hormoner, og dette 

organet har en liten nerveutløper forbundet med hypothalamus som ligger ovenfor denne. Begge organene 

ligger i mellomhjernen, diencephalon, der hypofysen er så stor som en ert, og hypothalmus så stor som 2-3 

erter. Hypothalamus består av flere organer, nær 10 stykker, som har gjennomstrømning av blod, og der hver 

kjertel tar seg av forskjellige oppgaver.  

Den ene merker blod-temperaturen og kan sende ut hormoner/enzymer som kan få celler i kroppen til 

å dempe eller akselerere temperaturen opp og ned som en balanseregulering for kroppen. En annen merker 

væskenivået og kan sende ut signaler om at cellene skal regulere dette nivået, også til og i blodet. Dessuten er 

det lite organ her som er hormon-regulerende ovenfor seksual-driften, kjertler og hormoner, og også 

hypofysen signaliseres om lignende saker fra Hypothalamus, slik som søvn, seksualitet, sult, slikt som 

gjennom hormon-produksjonen utløser signal-typene i den korte nervestilken.  

Vi finner også et eget organ som merker nærings-innhold og sult-metthets-nivå og som kan signalisere 

om denne tilstanden. Helt foran her har vi like ved synsnerve-krysningen, chiasma-organet, egentlig 2, et som 

sender signaler videre til anenn avdeling av hjernen, og et som er større som merker lys godt, noe begge 

organene gjør, men dette største organet sender signaler bakover til et organ oppe over hjernebroen, Pons, som 

kalles  pinealkjertelen, pineal-øyet fordi det har retina slik som i øyet, et indre øye, og der signalene fra 

chiasma-kjertelen kan starte eller avslutte at pinealkjertelen produserer melanin eller ikke, som virker for søvn 

eller våkenhet, og slik sett døgnrytmer til en overveiende grad.  

Hypothalamus igjen er også inntilliggende det organet som kalles Thalamus. Thalamus danner 

koblings-nettverk med minst en felles sentral inne den som har berøringsflater mellom synssignaler og hørsels-

signaler og er også forbundet til balanse og har da noe å si for bevegelsesmønstrene våre.  
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Til dette settet av hjerne-deler som ligger inne i det vi kan kalle pattedyrhjernen, så har denne pattedyr-

hjernen en hjernebark, og som benyttes i forbindelse med brystmelk, visse omsorgs-funksjoner, hormoner 

seksuelt, og som også har en begynnende selektering av bra dårlig evolusjonært tilføyd, og regulativt ved at 

det kan om-modifisere deler som senere oppfattes som lyst, angst, fra amygdala ved tinningen, lystsenteret 

vårt oppe i storehjerneseksjonen.  

Ansamlingen av kjertler nederst i tinning-lappen, amygdala er forbundet til det limbiske system som 

danner et buet nettverk i sentrum av hjerneskallen. Denne har også forbindelse med Thalamus, hypothalamus 

og hypofysen, slik at den reflekterer over sult, kroppstemperatur, lysvirkning som ikke direkte bare kommer 

fra øyet, og ellers kjertler som har med seksualitet og berøring å gjøre. Vi kan bare mer eller mindre slå fast 

at det samme gjelder som refleksjoner fra smak og lukt. Signaler tas opp av lystsenteret amygdala. 

Avvisende signaler hos amygdala kan gi tilbaketrekkende bevegelser av sanser og kropp, men kan 

også virke som redsel og angst, ikke bare ubehag, usikkerhet. Både angst, skrekk, sinne, virker forbundet med 

denne funksjonen, og samme sted i det limbiske systems område inneholder også sted-orienterings-celler. 

Thalamus, syn-hørsel-balansenervekrysninger ligger tett opptil samme limbiske system. Mest forunderlig er 

det ganske mye av dette er proteiner og cAMP, mulig gtp, som vekselvirker i væskebadet her som en viktig 

prosess for signal-avstemninger og reaksjons-utløsere. Men vi holder oss til at det er balanse-funksjoner. 

Over eller ved thalamus/hypothalamus, på vei bakover mot lillehjernen er det et organ som ligner et 

annet organ som vi har i det indre øret. Begge disse sender vekslende puls cirka 100 ganger i sekundet. Slik 

kan mulig bevegelser og hørsel-balansenerver kobles til hverandre her samtidig som at den som ligger nær 

lillehjernen er identifisert som en rom-tid-sentral. I så fall deler den opp sekvenser av avstand og tid i like 

lange tidsrom, hvor hastighetsendringer da kan sammenlignes, og som lillehjernen kan merke som presisjons-

mål, og at refleksbevegelsene kan innstille seg etter dette, da vi ikke styrer disse bevisst selv.  

Det kan virke som at mange grunnleggende dannende vaner og husk-episoder tillegges dette området, 

lillehjerne, drømmelappen, at vi har mange av våre tidlig innlærte mønstre som oppøvelsen vi har gjennomgår 

blir en plattform for mye av det vi senere viser som takter og mønstre for oppfattelse og læring, eventuelt 

reagerer positivt og negativt på.  

Storehjernen overtar så de mer ekstremt store lagringsfunksjoner av lære om alle sanse og behovs-

opplevelser og kombinasjoner av disse, ved at alle sanse og behovs-hjernesentre i storehjernen danner hundre-

tusener av synapser som kobler type-informasjoner av sanse-typen sammen, for så å danne signalsendere og 

synapser som forbindes med andre hjerneavdelingers sanse- og behovs-sentre.  

I fronten av hjernen merker man stor virksomhet ved oppgaver, ved tenkning, assosiasjon, følelse av 

bevissthet, sterkt trolig fordi de Clarks G-nøkkelformasjoner her, er de eneste steder i hjernen der alle sanser 

og behovsentre har forbindelser til disse og fra disse samtidig. Dette vil bety at sansebehov kan komme inn, 

og balanse-reflekteres med de egentlige behovssentrenes balansenivåer under en pågående bevisstakt.  

Korttids-hukommelse og langtids-hukommelse har begge like meget å si for den pågående 

informasjons-behandlingen og kan klare seg uten hverandre også, selv om å hente ut langtidsinformasjon og 

korttidshukommelsen trenger sammenligning fra opplevelser i langtidshukommelsen, så kan begge dominer 

bevisstheten. Men kort-tids-hukommelsen kan være kort og bli fortrengt uten særlig sterk lagring fordi vi 

lagrer hva vi behovs-føler som viktig. 

Så kan man øve opp presisjonen i tillegg. Alle disse signaler igjen går jo til nervesystemets muskel-

forbindelser i fingrene og i bein, i armer og kroppsbevegelsesområder, og skulle kunne merkes og læres for 

høyere presisjon på begrep som løft, styrke, hastighet og retninger som øves inn eller skjer spontant ut fra 

refleks-systemet som lillehjernen har på sanser og behovs-signaler. Sult-signal for eksempel aktiviserer syn 

og lukt sterkere, og likedan sikkert med smak, svelg-funksjon, men kun som kroppsinnstilling og bevegelse 

rettet inn mot matkilder. Om vi blir bedt om å sitte stille for å få mat, så vil vi prestere dette.  

Pinealkertelen/pineal-øyet er en evolusjonær levning, og det kan faktisk vokse seg til et aktivt øye. Det 

finnes både fisk og øgle som har dette øyet aktivt i pannen. Utsagn om at folk har fått dette også. Videre har 

også halve krepsfamilien på fosterstadiet og som ynglinger dette ene øyet i pannen. Det tyder på at det kan 

være en felles leddorm-slekt som fra tidlig foster, larve, ormestadiet kun har hatt et øye foran i kroppen, gjerne 

slik som det man er ganske sikre på i dag, at slik som kordadyr, virveldyr, slike som oss, har et evolusjonært 

trinn der vi lignende kappedyrene har hatt et hylster rundt oss, ikke utenkelig et fastere hylseskall også.  
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Ett annet poeng med hjernemarg og Pons, hjernebro, at det knytter et neste trinn sanser og behov i 

kroppen sammen fordi det utvikler et videre trinn mer avanserte sanser. Med skall rundt sanser, trenger slike 

for å koordinere seg, at nervene vokser og finner sammen i nye nettverk, slik at de ikke forblir adskilte, og at 

slike sanser kan koordinere seg til hverandre før den aktuelle bevegelsen finner sted, slik at ikke bare den ene 

sansens avgjørende bidrag arbeider alene. Denne kunne da lett ført deler av kroppen inn i faresonen, men som 

med andre orienteringssignaler fra andre sanser kan innrette seg bedre. Slik som hørsel og balanse ved siden 

av syn, eller gripe-spise-bevegelser. 

Øyner, lukt, smak, hørsel er først forbundet til sult, nærings-oppdagelsen. Vi benytter skimtet av noe, 

skyggen, lys-retningen eller varmeretningen lignende lukt, smaksveier, som bevegelsesorienterende signaler 

for å få inn føden, få fordøyd dette ut fra å merke grader av bra-dårlig ved næringen, smak/lukt, form i 

munn/svelg, og reaksjon fra mage-systemet. Så fortsetter dette systemet mellom hvile- og aktivitets-stadier, 

og vi skulle tro det ikke var annet å gjøre.  

Mye av det samme er målet i de fleste bevegelser som alle dyr og mennesker gjør, men ved et visst 

nivå øker nerveceller og evne til å merke forskjeller utover kapasiteten det er nødvendig for. At mange arter 

akselerer eller fordobler mengde bevegelser eller oppfattelsessignaler, husk, lagring, utover det som trengs for 

å leve bra i miljøet, og denne overkapasiteten går som regel til spesialiseringer som ikke har så mye å gjøre 

med bare formen som et nebb, tann, muskelrefleks har. Men rett og slett kombinasjons-evner av husk, der 

husk er alle forskjells-mønstre, og sammenligningen er sammenligning av forskjells-mønstre.  

Dette danner en ny art mønstre som ikke behøver å være fra virkelighets-tilfelle, men kan også vise 

årsak-virknings-kombinasjoner. Vi har fått en kreativitet eller forestillingsevne av en overkapasitet av mulige 

lagring av mange forskjeller informasjons-kombinasjoner, ved at vi kan kombinere disse forskjellene, se 

forskjell på dem, og huske forskjeller som ikke var de samme vi observerte. Vi har fått fantasi. Spørsmålet. 

nå er om hvor meget av dette som blir aktivt i den bevisste akten, og hvordan dette bevisstgjøres for oss. Dette 

har vi til dels tatt opp.  

Det sier seg selv at evnen til å kombinere to forskjeller kan være det autentiske vi har oppdaget, at det 

kan være det som det er relevant å kombinere for at det dekker realistisk nødvendige behov, men vi kan fort 

forestille oss at vi kan kombinere alt mulig viss-vass eller feil også, til og med oppfinnelser som vi ikke trodde 

vi trengte eller kunne tro at vi kunne lage. Vi får til, mener mange, det umulige. Men stort sett er det umulig 

for den som ikke får det til. Det er jo kun kombinasjoner av forskjeller, like og ulike, og slik sett gir det alle 

mulige løsninger vi kan tenke oss, selv om ikke alt går til i praksis. 

Vi har åpnet dørene til de store sammenligningsoperasjoner der husk er en viktig faktor. Husker vi 

ikke kan vi ikke få språk, heller ikke opplevelses-sammenligninger. Det vi oppfatter med øyne, ører og 

berøringer, bevegelser, må altså prente seg inn et sted ikke så ulikt digitale lagringsenheter. At det som står på 

en indre liste kan avleses igjen, eller avspilles igjen. Det oppnår en maksimal egenskap ved at vi kan holde 

lengre intervaller over tidsepoker, slik som huske forskjellige år og betydningsfulle øyeblikk i oppvekst, og 

ikke minst forskjellige filmer vi har sett. Men også nøyaktige studier, profesjonelt arbeid. 

Det samme gjelder fornuften. Mange sier at menneskets fornuft ikke strekker til, men sannheten er at 

den som sier det, mener dette, først og fremst fordi de ikke klarer å tenke seg til svaret eller årsaken. Det er 

det enkeltes menneskes fornuft som ikke strekker til i saken. Typisk i små hverdagshendelser. Men ofte også 

for store spørsmål, fordi man jo ikke har tenkt på dette, eller ikke har funnet et svar. Ja: vanskelige spørsmål 

kan bety vanskelige svar å finne. Eller at bare få klarer å se hvordan en sjelden sammenheng er bygd opp.  

Enkelte derimot tror at noen kan finne svar på det meste, og at en eller annen vet noe avgjørende. 

I storehjernen har vi egne hjerne-nerve-sentere for høyre øye, venstre øye, for høyre øre og venstre 

øre, for hud-følelser rundt om på hele kroppen, slik at vi har egne nerve-sentere for lille-fingeren, for 

tommelen, peke-fingeren, for lille-toa, stor-toa, for kneet, for tunga, for nesebor og lukt-sidene har, for svelg, 

for ryggvirvel-områdene, for armer og albuer, for skuldre, nakke og hals, både den innvendige bevegelsen til 

alle disse og hvordan det føles med de ulike berøringer slikt har som smerte, varmt og kaldt, og trykk-styrke 

de utsettes for.  

I tillegg er informasjoner om øvelser og innlæring lokalisert i mange tilfeller like ved og i det senteret 

som har med organet å gjøre i samme nervesenter. Dette kan for eksempel være koden på bankkortet der 

bevegelsen huskes automatisk i mange tilfeller fordi dette mønsteret fester seg ved samme bevegelses-ut-

løsninger. Hvordan kan så et overkapasitetssystem for organer mulighet til å nå og styre for eksempel 

lillefingeren.  
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Vel: Alle nervesignaler bruker samme metode for signal-føring, nemlig intervaller med elektroner som 

sendes av sted og er slik sett likedanne. Tettheten og mengden av slike ved siden av hverandre fra lillefingeren 

bestemmer også ofte styrkefølelsen, eller bredde-følelsen av omfanget vi merker. Nå er alle disse funksjonene 

knyttet til nerveceller, og i og med at disse over-kapasitets-sentrene for nerveceller som har med lillefinger-

reaksjoner å gjøre, og er forbundet til denne, så har dette senteret også samme signaltype elektroner gjennom 

nervene.  

Nå kan vi jo si at det kan sendes mange forskjellige signaler da, og slik sett at det ikke er bestemt 

adresse heller, eller at det er forskjellige bygge-klosser som signaler er lagd av Men Nei. Det er samme signal-

førere, væsketrykk og stort sett elektroner, og det gjelder også av-sendings-reaksjoner fra sporstoffer, enzymer 

og hormoner i kroppen også. Så stort sett er signalene like.  

Men hvorfor lillefingeren. Stort sett fordi at lillefingeren har allerede et nervesentra som går til 

ryggraden og at alt videre som har utviklet seg utover en mindre sentral for denne, har utviklet et helt stort 

nytt nervesenter for styrings-respons av mange forskjellige muligheter og retninger for dette senteret. Hadde 

ikke dette lillefinger-senteret hatt kontakt med de andre sentrene, så ville vi ikke kunne snu oss og sette 

pekefingeren vår i riktig høyde på en ringeklokke. Armen må løftes riktig, og kroppen med vende denne veien. 

Men fra tidligste fosterstadier har alle vev hørt sammen i nettverk. Og videre alle cellene med mer eller 

mindre grad av kontakt, eller omveier for kontakten, signalene. På den annen side har hele hjernen og 

hjernebarkens nervecelle-nettverk der hver celle har mange tusen, gjerne opp til hundretusen synapser som er 

signal-veier over hele hjernens nettverk, slik at alt har en kontakt.  

Når vi merker noe i lillefingeren eller i pekefingeren, eller skal bruke denne, så skjer det at vi sender 

et signal til den mest aktuelle kontakt-nerveveien til lillefingeren. Men samtidig går det en eim av feltkraft og 

signaler som strømmer slik ut at det virker inn på de fleste andre sentere eller kontaktpunktet også via 

synapsesignalveiene. Ellers beveger ikke arm og annet seg, heller ikke øyne som skal se ringeklokken. 

At andre sentre, og vi bevisst merker at lillefingeren gjør noe, gjør det vi tenkte den skulle gjøre, merker 

at vi rører på ørene som at vi tror at vi skal høre noen når vi ringer på. Alt dette er selvfølgelig og logisk for 

oss. Men hvordan klarer vi altså å bevisst oppfatte det hele.  

Denne bevissthets-funksjonen har jeg forklart inngående i denne boka. Signaler fra sanser og behov, 

fra væsker og balanse-tilstander, kommer til et område vi merker og måler at assosiasjon foregår i eller ved, 

der det er snakk om en overføring fra de fysiske forhold til X, bevissthets-funksjonens kraftfeltfunksjon og 

dennes oppførsel. Det er ikke snakk om at energiene og bevegelser, det vil si hendelser opphører eller parkerer. 

Det er en aktiv overføring, og den er kontinuerlig, selv om den har posisjonell oppførsel i sitt driftende innhold.  

Det er ikke slik at når vi går fra kjøkkenet til toalettet at det er snakk om 43 still-bilder slik mange tror. 

Eller at det er 43 kvante-stillings-ut-byttinger. Eller en kvintillion slike., eller bare 3. Det er ikke bare 

enkeltinntrykk selv om vi kan oppfatte det slik. Også de inntrykks-arenaer det er snakk om er vekslende.  

Det er en kraft-vibrasjon på hvert foton, hvert elektron, og det har en akselerasjon og retardasjon 

kontinuerlig selv om det foregår en omskiftning mellom to eller flere partikkeltilstander slik som når et foton 

fanges opp av et elektron, eller et elektron fanges opp av et atomskall.  

Men elektronets posisjon, og utløsningen av ioner, kan ikke alene klare å danne ordensformasjoner, 

slik at millioner slike inntrykk fra syn og bevegelse samt muskelstyrke, er nødt for å lage et felt-rom der 

feltvirkningene danner et speilbilde, et resonans-rom hvor lignende felt/form-virkninger dannes og som kan 

ha kontakt slik at de kan utløse en sammenligningseffekt. Vi kan ikke si at vi kan sammenligne noe med 

enkeltinntrykk ved at vi ser et stillbilde, og der er det en mann som løfter en øks for å hogge en kubbe.  

Med enkelt-inntrykk ser vi mannen, men ikke øksa eller kubben. Når vi ser kubben ser vi ikke mannen 

og vet ikke at han skal være med i bildet. Så ser vi øksa, men ser hverken mannen eller kubben. Vi kan ikke 

forstå at mannen skal hogge kubben med øksa da. Og i tillegg trenger vi bevegelsen, gjerne forståelse av 

kraften også. Ellers forstår vi ikke hva som hender når øksa treffer kubben. Hvordan skal vi forstå at kubben 

deler seg når vi ikke kan oppfatte annet enn enkeltinntrykk der vi har plass til bare den ene kubbehalvdelen.  

For å forstå noe i bildet som er i samsvar med virke-Lik-heten, så er vi nødt til å se to eller flere saker 

i sammenheng samtidig for å kunne gjøre sammenligning, ikke bare enkeltinntrykk. Vi må ha det vi 

sammenligner med der samtidig. Det samme gjelder for bevegelser. Vi kan jo aldri vite om bilen rygger eller 

kjører fremover om vi oppfatter bare enkeltinntrykk fordi da har vi ingenting å sammenligne med. Når bilen 

har kjørt et skritt frem vet vi ikke det fordi vi husker jo ikke den forrige tilstanden.  
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Om vi ikke har den forrige biten og den neste samtidig kan vi ikke sammenligne det som hender. Jeg 

sier ikke at det må være hundre prosent kontinuitet, men i alle fall en forbindelse. Men uten det forrige og det 

neste, enten det er bakover eller fremover, så kan vi ikke avgjøre dette ved enkeltinntrykk av stillbildet eller 

ved at vi tar opp bare enkeltinntrykk av bevegelige hendelser.  

At vi mottar signaler fra samme sted er mer trolig. Og at det har en langtidsvirkning i øyet som ikke 

bytter ut dette straks kan stemme. Men de pågående signaler inn i bevisstheten rører allikevel noe på seg og 

møter sammenlignende oppfatninger, reaksjoner. At bevegelser er for små til at de merkes er noe annet, fordi 

vi ser hele horisonten allikevel. Det hadde vi ikke gjort om vi slo av lyset. Hvilket inntrykk er det som gir oss 

oppfattelse av at alt er der hele tiden om vi ikke har kontinuitet av signal-mengder. 

Begrepet enkelt-inntrykk er noe stillbilde-forestilt, altså ikke-aktivt. Om man heller sa at mange 

enkeltinntrykk var aktive, så hjelper dette litt. Men om et slikt inntrykk ikke ses i forhold til en hvit eller svart 

flate, uten bredde og lengde rundt seg, altså at det aktive er i forhold til, for eksempel seg selv, så blir det til 

ingenting. Vi forsøker å finne ut om det er noe likt eller ulikt som vi kan se forskjell på eller sammenligne det 

vi ser med. Grunnen er også at vi har en husk, om så språk, opplevelser, reaksjoner som vi lagrer som kalles 

husk, men i et system som alt har egenskaper som det som skal huskes festes til.  

Vi oppfører oss som at det som skal huskes ikke festes til noen egenskap, noe virkende: Vi bare husker 

det vi. Og lignende er det ofte med mange fysiske saker. Vi opplever disse, og kan til og med få arr av det. 

Men det er fortiden eller et uhell. Akkurat som at det ikke er noe faktisk, at det ikke trengtes mange egenskaper 

som å blø, gro, komme over det, en rekke egenskaper i noe fysisk, psykisk og bevisst, for ikke å si husket og 

gjenfortalt. Fra noe uten egenskaper. Bare logisk natur, eller religiøst sett ånd; At alt er bare forestillinger. 

Rart at det skal komme opp nye slike da, eller at vi blir bevisst dem?  

Hvorfor er det forløp i noe når alt bare er forestillinger. Det kan vi alle fall ikke forklare med 

forestillinger. Selv om den presentable formen er forestillinger. At vi slår oss er noe mere. At vi er bevisste på 

forestillinger er noe mere. Det er aktive konstruksjoner som faktisk virker og fungerer langt utover bare 

forestillinger. Og mening som kan være hva som helst til forskjell fra årsak-virkning som har en forbindelse 

som ikke kan følge hvilken som helst mening, og virke-likheten, funksjonen, er faktisk tydelige systemer av 

blandet virkning, fysisk, psykisk og bevisst. Når noe skjer merkes det oftest i hele kroppen også.  

Tar vi vekk all bevegelse, så er det ikke mere jordisk behov, følelse eller bevissthet lenger heller. Om 

vi skal snakke om moral eller hensyn, så vet de fleste ikke i forhold til hva? Alt samles i spesialiserte behov, 

og holdbarheten er mer fleksibel enn grensene for holdbarheten. Litt slik uvitende som at Per gjorde så Ola 

sprakk. Mange snakker alvorlig om abort. Men er alderen passe så kan hundretusener drepes, også barn, fordi 

det er barna deres, og selvsagt alle de gravide også. Hvor er holdbarhets-logikken?  

Hjernen er ikke helt ferdigbehandlet enda. Alle disse sentrene av nervesignaler har fått hjernebarken 

inn i en videre vekst. Nå skal større sammenligninger skje, før og etter bevissthetens reaksjoner som bevisst 

akt. To viktige saker skiller seg ut. Hjernen har områder som viser aktivitet like før, og mulig etter at man skal 

starte en fysisk bevegelse, spesielt som en bevisst handling.  

Like før dette igjen så er det en kommunikasjon mellom flere områder som ser ut til å avveie 

forholdene. Det som trekkes inn i disse forholdene er i begge tilfeller stillstand, at man ikke sender noe aktivt 

signal, men kun får en oversikt som er overveiende for sakstilfellene. Om noe kommer inn som er en endring 

i tilstanden for en aktivitet utover roen i disse sentrene, så er det lyst og ulyst, eller om vi vil et behov for å 

utføre noe i forhold til kjente behov og kjente sanser, eventuelt kjente bevegelser.  

De to områdene som behandler sakstilfellet virker til å være det som trekkes i mot noe av en lyst, eller 

i fra noe som en ulyst. Dette spenner seg mye lengre, uten at det er fullstendig ekstase eller fullstendig skrekk, 

panikk, panikk-angst eller lammende angst. Reaksjonen virker slik som at man vil ha, ta, gi, få, altså henvender 

seg til saken. I det andre tilfellet, den andre avdelingen så er det at man ikke vil ha, ikke ta, ikke gi, ikke få. 

Den ene retningen virker fremadstormende, og den andre virker tilbaketrekkende.  

Vi kan si at man er sky, eller at man er helt åpen for noe. Om det er en for sterk virkning man er født 

med eller tilvendt seg i disse sonene av hjernen, så er man klående, fingrete, skal ta på, snapper til seg noe, 

eller dytter andre unna for å få noe. I det andre tilfellets område så er dette aktivt målbart når noen vil komme 

unna, unngå, trekker seg tilbake, kan ha angst-tendenser, misliker, og vil ikke gripe etter noe man ellers skulle 

få. Noe lignende kan det være med å ville være åpent midtpunkt i sosial sammenheng i forhold til å bare ville 

gjemme seg og være for seg selv.  
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Sjimpanser som har overvektig aktivitet i slike soner for fremad-rettet virksomhet uten en balanse fra 

andre siden, er alltid frempå, og skal fingre med saker eller ta saken. Den andre sjimpansen som har lite i 

aktivt tilegnede aktivitet og sterke aktiviteter i tilbake-trekkende og u-lystig funksjons-del, vil egentlig bare 

unngå alle henvendelser og de mange. Å kalle disse sentrene for psykosomatiske kommer av at det er følsom-

hets-virkninger knyttet til målbar aktivitet her, samtidig som det er fysiske bevegelser i retning mot noe, 

nysgjerrighet, glede, lyst eller skyhet, ulyst, tristhet også.  

Slikt markerer seg ofte i overdreven makt-dominans også, eller i underlegen oppførsel. Balansen 

mellom disse sentrene har ekspertene tolket som god balanse mellom passende og upassende, mellom mer og 

mindre av det meste. Dette regner de som mest normalt ut fra normalen i de samfunn som sammenligningene 

skjer i. Det samme kan innad i kun en slik enhet som en familie også. Det er som regel flere mer avanserte 

forhold inne i bildet her. Om å se fordeler, eller føle noe som ulemper.  

For å være litt mer faglig orientert kan vi si at hjernen vokser seg ut av nevral-røret som vi kan forstå 

som ryggmargen eller den videre utviklingen av denne. Ut fra denne kommer det tre vesikler som utgjør bakre 

og nedre hjernedel, videre midthjernen, og til slutt storehjernen, telencephalon. Denne vokser ut fra prosen-

cephalon, for-hjernen, en fremover-vendt hjernelapp forbundet til lukte-hjerne-nerve-lappen. Om ikke 

luktelappen utvikler seg så vokser heller ikke resten av hjernen ut.  

Storehjernen utgjør over 85 % av hele hjernemassen til mennesket. Denne er spesielt delt opp i to 

seksjoner, de to hjernehalvdeler, kjent for en mer fornuftsorientert og en mer følsom halvdel. Hjernebarken 

skiller seg tidlig ut fra resten av storehjernen ved at celler øverst i hjernestammen utløses som en pakke herfra 

der alle nervecellene svømmer til respektive områder øverst ved hjerne-skallen. Her dannes hjernebarken som 

er full av hvit substans med akson-ganglier, bunter av nervetråder med mye glia-celler rundt seg. De to store 

hjerne-halvdelene er hos oss forbundet med en hjernebjelke av aksoner.  

Oversikt hjerne-avdelinger og hjerne-seksjoner. 
Hjernens oppdelinger er Den forlengede Marg, Medulla oblangata, som er direkte forbundet med, 

som regel gjennom en del synapser også, til ryggmargens nervecelle-bånd. Dette har en overgang til Pons, 

hjerne-broen som også fortsetter videre oppover, men har 3 stilker inn i Lillehjernen for styringssignaler 

nedenfra og ovenfra til denne sterkt reflekterende signalformidleren. Pons og Lillehjernen utgjør 

metencephalon. Pons har fremdeles en viss kontroll over en del av øye-musklene, hvilket viser at et tidligere 

nerve-stadium er bevart.  

Nå opptrer midthjernen mesencephalon, som Lillehjernen har en del kontakt med slik som mange 

reflekser i forhold til indre kroppsreguleringer, og rom-tid-intervaller, fininnstillinger, og som kan 

synkronisere lys og lyd, øyet og øret, som hvor mye disse akselerer tempo i forhold til hverandre og presisjons-

bedømmelser kan sammenlignes gjennom denne prosessens virkninger for bevegelser, hendelser.  

Mesencephalon inneholder hypofysen, pineal-kjertelen, og berører det limbiske system, mulig 

stedsorienterings-celler, og romtid-klokk-pulser med samme takt som den i det indre øret, balansesystemet på 

100 hz i sekundet. Utbredt kjertelsystem for kroppsreguleringer, og lyst-fare-signaler.  

Thalamus og hypothalamus regnes til egen del kalt diencephalon. Kontakter det limbiske system, 

mulig stedsorienterings-celler, og romtid-klokk-pulser med samme takt som den i det indre øret, 

balansesystemet på 100 hz i sekundet. Utbredt kjertelsystem for kroppsreguleringer, og lyst-fare-signaler.Alle 

cephalon betyr jo hjerneavdelinger. Andre benevnelser ofte øvre, fremre, eller bemerket med en 

spesialegenskap som er kjent.  

Storehjernen, telencephalon, utgjør to store hjerne-halvdeler og hjernebjelken som akson-bunt som 

forbinder disse med hverandre. Det som er merkelig her er at om vi kutter bjelken får hver hjernehalvdel sin 

bevissthets-identitet. De kan jobbe uavhengig av hverandre med forskjellige oppgaver. 

Det er nå i storehjernen at vi får de virkelig store sammenligningsoperasjoner som går på fantasi og 

kombinasjonsegenskaper for følelser, lyst, ulyst, angst, glede, og overveielser av fordeler og ulemper, og ideer 

og riktig eller galt, og erfarer de store mengder av prøving og feiling, selv om enhver lyst og smerte i forsøk 

blir behandlet i lillehjernen og andre avdelinger i større eller mindre grad, likeså som kropps-følelse, 

kroppsspråk som reaksjoner gjennom nerver til ryggmarg og bevegelsesnerver. 

Storehjernens seksjoner, hjernelapper er Pannelappen, lobus frontalis, også kalt frontal-lappen som 

er assosiasjons-senter og valgfunksjonell signalsender for styring av bevegelser. Isselappen, lobus parirtalis, 

som er somalosensorisk senter, sanse-assosiasjoner. Tinningslappen, lobus temporalis, som har med 

hørsel, språk, musikk med mer. Bakhodelappen, lobus occipitalis, som i hovedsak behandler synssignaler 

og syns-inntrykk. 
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Til området under pannelappen, gyrus cingolie, videre bakover også under de andre hjernelappene 

befinner denne seg som man mener at de fleste behovsnerver og sansenerver når frem til og som har utgående 

nerver motsatt vei til de samme sanse og behovs-sentre. Denne er sterkt involvert i smerteregistreringer, en 

følsomhet som er utviklet for tidlig respons, men også direkte respons på smerter.  

Som regel merker disse sensorer ofte at vi nærmer oss faregrense lenge før det blir for varmt, kaldt, 

for vondt, for lite luft, mat, for høy lyd, sterk lukt, smak, fareerfaringsutløsning ved synsopplevelser og for 

sterkt lys eller fysiske belastninger på behovs-organer og sanse-organer.  

Denne regnes også da som emosjonell virkningseffekt for kvantitative mengder styrke, og som smerte- 

og berøringsformidler for assosiasjonssenteret vårt, og har betydning for varsel om hva som skal unngås, er 

ulempe, i forhold til det som ved lyst-signaler og erfaring har formidlet lystopplevelse, serotonin og endorfin, 

de fleste hormoner og sporstoffer i det hele tatt, ikke minst cAMP og cGMP.  

At celler utvikler høy følsomhet er forståelig utvikling, og da også utsendelse av sterke signaler, alt fra 

nervesignaler til syrlige effekter eller baser som aktiviserer nerver som kommer i berøring med lymfesystemet, 

og aktivt lymfesystem som trykkendringer, strømningsendringer. Assosiajsonsenteret koordinerer, orienterer 

seg ut fra dette, ved siden av språkelig og erfart forståtte like og ulike husk sammenligninger med sanse- og 

behovssentere. Gyrus cingolie formidler altså blant annet smerte og har sin del av angst-funksjonene, ikke 

minst for tilbaketrekkende virksomhet for kropp og assoiasjonsslutninger likedan som amyglada virker inn 

med positive stoffer og lystsignaler.  

Konsekvensen er at man får frem både form og egenskaper ved siden av styrkevirkninger slik i 

assosiasjonsområdet. Man kan bevisst merke både følelsestyrken og formasjonen til det som virker, altså form 

og styrke, og såkalt negativ og positiv grad på signalene. Smertesensorer er slik sett viktige fordi de formidler 

informasjon før smertesignalets utløsningsgrense er nådd, og gjør at vi tilpasser oss våre bevegelser bedre. I 

sanseassosiasjonssenteret, det vil si somato-sensorisk hjernelapp er det naturlig at sansefunksjoner har kontakt 

med sine virkningssignaler inn og ut, fordi en vei skal energien utløses i effekt.  

Og også her kommer det inn sammenligningsfunksjonelle signal-mengder. Når vi merker følsomhet 

slik ved sanser og behov som registreres, så vil disse følsomme effekter sammenstilles i forhold til hverandre 

og danne en felles effekt der ofte en av sansene elelr behovene er dominerende. Effekten virker som ettt 

innhogg i den alminnelige sinnsstemningen fordi den utgjør variable effekter, og arbeidsenergi inntreffer som 

varme og væskestrømning, slik at når noen sier at de føler ditt og datt så merkes det ved varmeutløsning og 

blodforsamling i dette området, og ofte i spesifikke mønstre som kan identifiseres.  

Også synslappen er følsom for forskjeller og sammensetninger og sender formasjons-inntrykk og 

styrkevirkning både til somato-sensorisk og til assosiasjonssenteret, mulig også at de samme husk og 

behandlingssignalene kan sendes til gyrus cinguli og nedover til behovs- og smerte-senteret dypere ned i 

hjernen, ryggmargen. Poenget er at assosiasjonssenteret til slutt mottar en felles formasjon av sanser og 

behovssignaler som slik samme med formasjons-mønsteret, egenskapene til de forskjellige emner ankommer 

bevissthet-senteret eller assosiasjons-virkningen.  

Fordi det her også er slike varme- og energi-utviklinger sammen med blodsamling i visse ulike mønstre 

når vi sier at vi tenker. Millioner undersøkelser er slik sett gjort her. Så lenge vi ellers påvirkes av språk, 

hørsel, musikk er det tinning-lappen som arbeider mest, og behandler signaler her. Like under og inntil dette 

finner vi amyglada som sies å aktivisere en lystforsterkende virkning når det er godkjente signalformer som 

slipper igjennom. Eller vil det sende signaler videre ut i det limbiske system og til gyrus cinguli som 

smertesignaler eller ubehag, varselsignaler.  

Mest viktig for virkninger fra nerveceller, enten synapser eller fra cellelegemet selv er de signaler og 

de ioner som signalene utløser. Disse har en aktiv rolle for konfigurasjoner inn mot assosiasjons-senteret og 

eventuelt bevissthetskraft-feltet. Dette er ganske sikkert fordi nå ett stikk eller et trykk øker mot kroppen, så 

stiger også nervesignalet og videre nervesenter-effektene og da følsomhets-stigningen, følelses-styrken som 

ogjen er i takt med assosiasjonssenteret og bevissthetens stigende følelse.  

Denne akselerasjonen viser seg som en mer kontinuerlig aktivitet, og ikke bare som kvantesprang. Det 

betyr at det er feltvirkningsblandingen som må stå for bevissthets-feltets virkninger. Allikevel er det analogt 

som i kvant/digitalt/posisjonelt, at det er forskjeller som like og ulike som merkes i former og styrkevirkninger, 

egenskapene, og at enten-eller og både-og-logikken fungerer, altså at det foregår sammenlignings-funksjoner 

som balanserte typer blandinger av felt. 
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Vi har lett for å si at det skal være en ren balanse mellom to tilstander. Ja. Normalt, eller teoretisk. Mn 

med mange påvirkninger hele tiden og der hundrevis av typer hormoner og signaler av ulike retninger i 

påvirkninger skal møtes så er det ofte overskudd eller underskudd av det ene og det andre. Best rettes dette 

mulig opp igjen med balanserte bevegelser og balansert kost muligens. Men ofte er også skjevheten for stor 

slik at man over en tid kanskje må booste et sjokk av et vitamin eller en medisin for at det skal virke bra, eller 

virke i tide så det ikke går mere galt.  

Kort sagt så trenger man ganske ofte en ikke helt balansert effekt, og i særs mangelfulle tilstander 

trenger man kanskje brukbart store mengder av noe. Betyr dette at det ikke er balanse i systemet, eller 

økologisk sett, eller i tilværelsen for det. Nei. Aktører i forhold til miljø, kropp, følsomhet kan godt utgjøre en 

balanse selv om det er i ulage for personen. For eksempel er en orkanvirvel en tydelig synlig inn- eller ut-

balansering av luftrykkmasser og temperatur-utjevninger. Dette er en fordel for en balanse i naturen, men når 

en landsby blir tatt av flommen eller mange dør, så er denne balansen ikke et behov for befolkningen.  

Mange fortsetter å bo under vulkanene og i strandsonen også. Så slik sett føler de seg balansert hjemme 

på stedet ofte for det. Men det er altså ikke katastrofer som bestemmer om det er et balansert energiregnskap 

totalt sett. Vi regner lett oftest at balanse er hva som er behov for oss eller behov for meg: Da får vi at Kari 

spiste opp alt godteri alene mens de andre barna ikke fikk tid til å smake. Kari hadde et behov for dette. Men 

det passet sannelig ikke til et godt humør for de andre som også hadde et behov.  

Er det da ikke balanse. Det er ikke noe mer eller mindre av det som spises, som nå er kun omdannet, 

slik sett at det ikke har hendt noe. Men det behovet som synet av det gode skapte gir en følelsesutladende 

effekt. Grenseløst med eksempler. Det skjer allikevel energi-balansert greit regnskap tross humør og 

hendelser. Det er fysisk bevist, men det er verre å bevise ut fra behovsinnstillinger. Vi kan komme inn på 

egoisme og makt senere. 

Poenget nå er at vi skal gå fra våre sentere og virkninger på oss til nettopp assosiasjons-prosessen. En 

samlet virkning av alle endringer som skjer. Vi kan lett si at mye ikke gir mening for oss, og at vi er opptatt 

av mye, eller av kun det og det. Men vi har aldri et sekund i livet der ikke pust, hjerte, skrittene våre kan feile, 

at alle sanser og behov merker noe, selv om vi synes alt er vanlig og hendelsesløst, meningsløst for oss. Vi 

oppfatter mange millioner farger i hvert synsinntrykk, og som det er mengder av i sekundet.  

Normalt mener man at det må være minst 24 bilder i sekundet for at vi skal se noe som en 

sammenhengende prosess, film. Men det er ingen som sier noe bestemt om hvor mange vi kan se, om det er 

25 eller 125, eller mer. Vi kan merke forskjeller i et mørkt rom på kun et foton. Intense slike som svinger inn 

forskjellige steder i øyet kan like gjerne gi visuelle effekter mange ganger mere.  

Samtidig i bevisstheten vår med bilder eller film, eller jevn gange i alt som skjer rundt oss, uten bilde 

for bilde men jevn strømning fra alt, så hører vi kanskje mange tusen lyder i sekundet, minuttet, og vi merker 

vind, fnugg, deler av kroppen vår, noe ubehagelig i skoen, at vi snart må tisse, at et belte er stramt, at vi er 

slitne i noe av musklene og kroppen, til og med sultne, har rar smak i munnen og at vi merker lukter av alt. Vi 

merker vår egen balanse, hvordan vi står og trår, går, til med hvordan vi sitter.  

Denne enorme mengden balanseringer og ubalanser, merker vi i tonnevis hvert sekund, men det er 

ikke snakk om at kroppen har noe å si , at den er med i verden, at vi har den fordi vi er så opptatt med noen 

problemer eller fantasier at vi slett ikke kan se at kroppen finnes i vår verden. Og allikevel er det den som ser, 

hører, smaker, føler det spm bevisstheten merker.  

Gammelt nytt settes sammen fra vår husk, altså noe vi opplevde utenfra ett sted. Heller ikke huskens 

kilder om hva vi har opplevd eller lært merkes som noe som kroppslig og sansefullt ble formidlet til oss. Nei! 

Kropp er bare en forestilling eller til og med noen ganger til bry, og ikke noe å tenke på. Alt er bare 

forestillinger. Nå er det krig og barna har mistet armer og ben, og selv er vi hardt skadd, men kroppen og det 

onde har ikke noe med kroppen å gjøre. Vi er upåvirkelige og vår holdbare kropp har ikke noe med livet å 

gjøre. Bare forestillingene.  

Hva er det som skjer i denne absolutte avvisende bevissthets-sammenligningen vår. Har vi ikke følelser 

heller fysisk merkbart? Hvem er jeg og du om vi aldri hadde vokst opp med kropp. Har den aldri spilt en rolle 

i livet ditt på godt eller vondt? Hvordan kommer vi til et godt måltid, en klem, uten kropp. Ikke rart at mange 

ikke har noen hensyn å ta til andre når de ikke merker seg at vold mot kropp er en uholdbar tilstand. De visste 

ikke det annet enn at man bare skal sloss for det tøvet som ofte er i hodene våre i form av tanker.  

Alle er like verdi-normert som holdbarhet. Men vi kan være uenige i tanker. Det er tankegodset som 

oftest er det store problemet. Med andre ord: Hva er det som skal til for å endre dette?  
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Tankegodset er så mektig som den manko på kunnskap vi har, og alle i verden er på sitt ståsted for 

hvert øyeblikk som går: Vi kan si: herregud, vi vet ikke bedre. Mennesket er på ville veier. Det passer bedre 

som erkjennelse enn bare drap og tortur. Eller enhver form for ekskluderende virksomhet uten om vi vet om 

det er rett løsning på noe.  

Ta heller for eksempel da en titt på hva bevissthetsprosessen faktisk må gjøre for å virke slik den gjør. 

Vi kan sammenligne noe. Vi er muligens i stand til å tenke, til og med tenke selv, selv om mange ikke tror 

dette. Svært mange tror at noe annet, noe sentralt tenker ut alt for oss. Vi kan aldri finne på noe. At det er 

årsaks-forløp er noe annet, men virksomt, men vi kan jo tenke over det vi får tid til å tenke over. Ved alle våre 

sanser og behov, hvor utrolig enn hva det er vi opplever, så er det oftest noe gjenkjennende i dette med våre 

sanser, behov og egenskaper. Vi over-veldes av mange saker, ja.  

Men ganske mye ligger nær opp til prestasjoner vi gjerne ville hatt, eler kunnet gjøre selv. Oftest sett 

i konkurranse med noe: Alt som er innhente eller flykte fra, enten det er med lysets hastighet eller raskt og 

sterkt nok. Sjekk hva dert er du higer etter og hva det egentlig betyr i lengden for alt i livet?! Her er det mange 

utfordringer. Men det forteller ikke hvordan bevisstheten kan sette sammen og oppfatte sammenhengen i noe.  

Det gjør hverken hjernelappen, synsinntrykket, kvantene, rett og slett ingen av de digitale eller stoff-

formede feltvirkninger vi kjenner. Med et unntak! At kraftlinjer gir resonans i hverandre og endrer 

kraftnaturens tettheter og akselerasjoner. Et lys og et elektron inn i øyet er følgende: En aktivt pulserende 

utvidende og sammentrekkende feltvirkningskraft, og som ikke skiller det ene helt ut fra det andre. Det er vår 

forskjells-oppfattelsesgrense som setter dette skillet fordi vi ellers ikke ville vært i stand til å gjøre 

sammenligninger der forskjeller er store nok til at de merkes av oss. 

Uten en separerende virkning kan vi ikke utføre sammenligningen, men vi må ha begge der samtidig 

for det. At det er en kontinuitetsforbindelse mentalt, bevisst, følsomt, logisk rom-tid, annen kontinuitet, eller 

at også den fysiske formens egenskaper og krefter i begge disse påvirker og integrerer hverandres kraft-

utvekslinger i en slags balansegrad hvor forskjell like, ulike, er til stede i et faktisk forhold eller fysisk vil se 

ut eller kunne måles som like og ulike, og at en sammenligning faktisk er til stede, der tilpasning og 

sammenligning er samme egenskap som «forholdet!, relativ form, energi. 
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Evolusjonen og dens trinn. 
 

 

Vi har sett at de mineralske forholdene, grunnstoffene på jorda inntar de mange forbindelser og 

reaksjoner med hverandre som dekker det meste av grunnlaget for dannelse av, og kombinasjoner mellom 

organiske dannelser fra mineraler og mellom organiske stoffer her. 

Vi må derfor gjenta deler av prosessen om tenkelige former for steg, forhold, balanser som skjer, 

hvorfor, og som kan sette i gang slike prosesser som kan gi varig duplikasjon av art, og som kan gi mer 

kompleks utvikling av trinn, flercellede forbindelser, større dyr og planter. 

Jeg antar, og finner det fysisk og energisk logisk at utvekslinger er årsak til den energiske aktiviteten 

som skjer med karbohydrat-baserte funksjoner i overflaten til Planeten vår. Om vi tenker oss at det er en 

balansert utveksling til en viss grad for Jorda og månens romslige område i rommet, at dette er delvis stabilt, 

at tap og gevinst av energi til eller fra andre planeter og solen som området vårt utveksler energi med, så er 

forskjellen sikkert kun tusendels promille eller mindre over korte tids-perioder som 100.000 til 1 million år.  

Dermed må vi gå til jorda selv for å finne den skyldige aktiviteten. Uansett om hvordan man tolker 

landskapets tap eller vinst i opp- og ned-bygnings-prosesser innen visse kosmiske vitenskaps-teorier. 

Jordmassen legger seg slik at vi stort sett har tyngre grunnstoffer lengre ned, og en økende tetthet 

innover i jorda, med følgende varme- og elektrisitets-økning, ioner og stråling. Dette varmer jo opp deler av 

overflaten til jorda, tross at det kan ise til på overflatens øverste sjikt, oppå landjorda. Men dette betyr også at 

det er ett sterkt trykk fra jordkloden og utover også for utvekslinger, og i det vi når overflaten der havbunn 

møter vann, der vann møter luft, og der joroverflaten møter luft, med en kort vei på 20 kilometer opp til 

omtrent lufttomt rom, og i teorien verdensrommet, det vi ofte kaller tomrommet, så er det klart at det er størst 

utløsende aktivitet.  

Når mange av de letteste grunnstoffene i overflaten som hydrogen, karbon, nitrogen, oksygen, fosfor, 

opp til svovel, også er lettere og reaktive, der hydrogen og oksygen kanskje er det nesten kraftigste reaktive 

vi har, men også hydrogen og karbon, og i tillegg at mange slike nitrogen-karbon-hydrogen-oksygen-koblinger 

er foto-gene, det vil si vrir og krummer seg ved temperatur-endringer og belysningsendringer, og da endrer 

kjemiske egenskaper, så vil de lett påvirkes. Energistrømongs-utvekslinger vedd overflaten av jorda, jord-

vann-luft-sjiktet, er altså potensielt ett super-utvekslende område, tross hva man ellers kan si om stoffenes 

egenskaper.  

Det er også et super-reflekterende sjikt for stråling og balanseutvekslinger som er den mest typiske 

lys/temperatur-strålings-faktoren, og faktor som omsettes til bevegelse av strømmer og fordampning, og 

kondensasjon og nedfall som trenger ned i jord og hav. Denne veldige aktiviteten holder ikke bare strømninger 

i gang, kretsløp, geo-teknisk og meterologisk, men også en veldig organisk-kjemisk utveksling. Vi får slik sett 

et organisk-geoteknisk kretsløp, eller for livs-vilkår-områdene, et økologisk kretsløp. Spørsmålet er da om 

dette kretsløpet da ellers kan bedrive utveksling og seleksjon av variable organiske varianter. Altså splittes og 

settes sammen på nytt.  

Det er nettopp det som den kjemisk-energiske tilstanden her finner som en typisk balansefunksjon for 

de respektive organiske stoffene, der solen, månen og jordens indre trykkmasse, skaper en aktiv partikkel-

overflate som nettopp kan skifte strukturer kjemisk og biokjemisk. Temperaturer mellom 40 minus celsius, 

og 40 pluss celsius er super-ideele for disse forholdene, og likeså der temperaturene går opp høyere frem til 

kokepunktet og mer, og som konseverende for alt under 40 minus. Romslig temperatur mellom 0 og 30 grader, 

eller mellom 5 og 25 er helt ideele forhold.  

Vi kan si at mange planter, sopper, dyr har basert seg på, og fungerer bra med et snitt på 15 grader 

ceclsius. Nå varierer tilvekst og uttørking en del med tiden, men det tar seg opp til et gjennomsnitt i tids-

periodene.  I slike snitt-perioder, men også i ekstreme overganger skjer det mange endringer i bio-miljøene. 

Vi vet ut fra Differensialkraftens funksjon at vi har en kraft-motkraft som skiller ut spesielle utvekslingsrom, 

det vi kan kalle gravitasjons-felt-rom, og enda mer bestemt, mange jevne gravitasjonsromfelt-områder.  

Drifts-energien er her klart som konsekvens av en funksjon i kraften som er logisk. Med begrepet 

forskjell som utgangspunkt så oppstår like og ulike, og likedan forskjell fra tilstand i samme egnskape, 

forandring, eller mer rett ut, her, fysisk, bevegelse. Og det relative forholdet mellom kraften kompresjon og 

de legemer man måler et forhold til med hverandre, er bevegelsestrekk som med enheter og takt-lengder gir 

mulig måling av tiden en bevegelse over et veistrekk gjør. Den fysiske rom-tid-skalaen. 
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Men denne viser også at kraftfeltet kan spinne seg opp der måleinstrumenter er også, og da endres 

tiden, slik vi kjenner det mellom nesten helt ro, eller helt op til lyshastigheten i fart og tid for avstander vi 

måler. Vi sier da at forholdert er fra full bevegelse på partikler, objekter og til full samling av de bevegelige 

materier, som igjen betyr forholdet mellom bevegelsesenergi og potensiell energi. At den kraft vi måler i 

bevegelse blir samlet til kraft i et objekt. Begrep om at massenes masse øker og massenes masse avtar, men 

den samlede energi i tilknytting til prosessen og bevegelsesmomentene gir samme energi for det som endres.  

Vi kan si at den forskjell-funksjonalitet som er en felles differensial for drivkraften som samtidig 

differensier seg ut som en rom-tid-trykk-energi-drivkraft i samme funksjon punkt for punkt, også møter seg 

selv som endelig utbredt eller uendelig utbredt som da ikke kan vokse mer, som en innovervendt møte med 

seg selv, men med sin indre ekspansjonskraftvirkning, altså bevegelsesdrifts-virkning, eller endringsvirkning, 

dermed blir lik en kraft som har en trykk-energi tilsvarende 1 med seg selv som motstanden 1, og som skaper 

en utvekslingsdrift lik 1, likedan som med Ohms lov.  

Da vil utveklsingene også stemme med de elektriske, magnetiske, gravitasjons-felt-kreftene, som igjen 

også stemmer for de fysiske lover vi har, og de mekaniske lovene. Men vi kan samle alt i en kvante-elektro-

dynamisk feltteori med Einsteins E=mcc som en konstan energimengde. Differensialiteten som går gjennom 

alle egenskaper og mål i denne kraften, er også ensbetydende for det vi kaller like og ulike, og dermed enten-

eller og både-og i proporsjonale forhold for like og ulike, det vil si at forskjellens samme funksjonelle 

enhetlighet av driftenegimengder gir også en logisk enten-eller, og både-og samtidig som tilpasnings-

logaritmene av alle slike som vi har av dette, men også som tilpasning mellom krefter og former til materie 

og partikler.  

Kort sagt også biologisk-kjemsik, men også teoretsik, der tilpasningen skifter navn til samenlignings-

grad. Forskjeller like og ulike slik som enten-eller/både-og, er-lik, sammenligninger, er likedan som valg 

selektivt og der er-lik er å forstå, finne sammenligning mellom det som sies, det som sies og noe fysisk og 

sammenligng av noe fysisk, som en bevisst sammenligning. Bevisstheten er den sammenligngs-prosessen, 

sammenligngs-prosesserende, kraftfelt-sammenlignende egenskap, og gir en overenstemmelse med graden 

nøyaktighet mellom vurdering og sakstilfelle som graden forståelse.  

Alle symbolske og språkelige funksjoner er former for å vise, i en viss grad for å gjemme bort, men 

med et mål som samsvarer med noe tiltenkt, eller tenkt. Form-gjengivelser eller hendelses-gjengivelser, gjerne 

kombinert. Enten det er løgn eller sannhet så er det denne logikken vi bruker og som Aristoteles og Leibniz 

fant ut at stemte, og som Heraklits like-ulike og anaxagoras forskjelles-utskillelser i kraften, og vår fornufts 

oppgave, var å skjelne forskjell på noe.  

At alt dette stemmer overens med at det er logiske funksjoner bak både like, kjent og ulike, ukjent, 

som årsak-virknings-sammenligninger vi gjør bevisst. Vi behøver altså ikke å vite et svar for å være logiske. 

Vi kan finne andre veier, finne det ut siden, finne ut at noe var feil tenkt eller riktig tenkt. For vår bevissthets 

aller største prestasjon, så er det at vår forståelse, og saks-forholdene er ekvivvalente, det vil si mest mulig i 

overenstemmelse med hverandre som utrykk for full forståelse.  

Dette behøver ikke å gi mer mat i magen eller orgasme, selv om det også er mulig. Poenget er at et 

saksforhold er som det er og kan endres som det kan i den grad det er mulig hvor en forståelse kan følge opp 

en slik variasjon tilsvarende og viser at det stemmer. 

Bevisstheten kan altså utføre binære og kontinuerlige form-sammenligninger logisk. Det vil si at vi 

kan se forskjell, og at vi kan seprarere og sammenføye, eller se en helhetssammenheng i noe. Vi kan se for 

oss to like stokker, vi kan se for oss en buktende slange selv om den kan tenkes å være oppdelt også. Vi kan 

tenke oss strekk som det ikke er brudd i, og strekk eller form med avstander i mellom.  

Funksjonene for endringer og former delt eller kontinuerlig er alt egenskap ved bevisstheten og er 

logisk funksjon for alle våre delte og sammenhengende logiske forskjellsoppfatninger, differensielle selektive 

muligheter. Fantasi, vrangforestilling, riktig tankegang, og for overenstemmelse i saksforhold der det bevisste 

strukturbildet er holdbart for og likt nok med det fysiske strukturbildets egenskaper. Eller at tanke og fysisk 

natur er saksforhold som er i overenstemmelse med hverandre.  

I skriftet du har lest finner du adskillige eksempler på hva og hvordan denne kraftnaturen her menes å 

oppstå, eller alltid har eksistert, og hvordan og hvorfor den virker slik den gjør. Dette skaper en fullstendig 

energi overalt av samme styrke. Men utvekslingene har ulike fordeliger av kompresjoner i den massen som 

den danner. Om en del av denne skille seg ut motsatt vei, om bare promiller, så kan dette være et universelt 

induviduelt gravitasjons-felt. Dette kan bety et jevnt felt over enorme avstander, og som har svak krumning.  
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Det betyr at feltet har en egenartet kompresjonsstruktur der balansen virker slik som at alle virvler 

danner8-tallsmønstre med hverandre, og likdanne mengder skiftes inn og ut, og uhindret med den mengde 

som utveksles. Ett objekt ville ikke merke annen motstand enn den utvekslingen som skjer i objektet, altså 

dens egen gravitasjonsforskjell fra rommet rundt seg, for den ikke kan merke noe objektbrems i retningene 

annet enn den mengde energi som skal til for å akselere eller retardere fra den gitte hastigheten det befinner 

seg i. Men ande objekter som utveksler i samme strømningsfeltet, vil jo ha samme grad inn- og ut-veksling 

med samme retninger. Stort sett vil slike objekter tiltrekke hverandre.  

De kan ut fra lavt og høyt trykk i forholdet til gjennomsnittstrykket til et maks-partikkel her danne 

forskjellige retninger på deler av driften fra roen i kompresjonen som oppfattes som 0 energi og nær maks 

energi, slik som forskjellen mellom elektroner og protoner, men de danner da oftest en balanse med hverandre 

som tilsvarer romtrykket. Nå kan motstrømmer i samme felt danne motsatt spinende balansepartikler, og det 

oppstår et forhold mellom partikler og anti-partikler.  

Overtrykk og undertrykk kan også skape slike motsatt virkende partikler. I forhold til uendeligheten, 

men også nærmere romslige forhold, så vil utvekslinger skape orden, kosmiske jevnere mønstre, mer balanse 

symmetrisk, og andre steder like mengder av kaos, det vil si sterke utvekslende feltkrefter som vil balansere 

seg mot en ro. Lignende vil roligere områder kunne sprekke opp i nye kaosmønstre. Men energien totalt er det 

samme for partikler som har dannet orden og de som er under flukt i en slags uorden. Det er fra ulike feltdrifter 

og størrelser på diss, slik ikke mulig uten vidwere å bestemme hvor en partikkel skal oppstå eller hvor det skal 

være, men vi kan klare dette mer lokalt.  

Vi kan også klare en større mengdeanalyse for rosmlige forhold langt unna oss grunnet at vi har andre 

store objekter eller lysbøyninger å holde oss til som viser masse-samlinger. Vi klarer ikke å bestemme at 

akkurat i den posisjonen skal en partikkel være. Vi kan heler ikke beregne hvor i rommet i et tilsvarende 

univers en partikkel skal befinne seg. Balansetilstandene er for vide både i nærhet og avstand til at det dannes 

et fast symmetrisk mønster for hvor partikler skal være. Derfor virker lokalisering av partikler også veldig 

kaotisk for oss. Vi klarer ikke å sette opp en fast matrise.  

Det vi derimot kan er å ta utgangspumkt i de faste massesamlinger vi har hos oss, og lokalisere lignende 

nærheten og beregne oss frem til de fleste forholdene, blant annet i hvilke områder det befinner seg mange 

partikkelstrømninger, vandringer. Men at likevekten i balanserommet tilsvarer også en fast fordeling av der 

partikler oppstår i forhold til et jevnt romtrykk, og dermed kan de danne nettopp slikegrunnstoffkombinasjoner 

vi finner logisk med de kvante-verdier de har ut fra de enkle logiske og fysiske lover vi har funnet om 

feltstyrker utvidelse og avstander og krafttap, kraftøkning.  

Dermed sitter vi tilbake med et sett grunnstoffer som kan kombineres lettere eller tyngre med 

hverandre. Eventuelt lettere elelr vanskeligere lar seg spalte, Det er dette balanse-nivået vi må se den øvre 

biosfæren i, øvre jord-sjikt som ideelt for dannelse av disse vi kaler de lettere grunnstoffer organiske 

forbindelses-muligheter.  

Vi kan fra en tidlig jord med et hav slik sett si at det er gunstige forhold for dannelse av DNA, RNA, 

fett, sukkre, fosfater, nitratr, svovel- og jern-forbindeler og kobberoksyder, en mengde forhold som danner 

grunnlag for organiske proteiner, sukker, fett. Ved siden av dette har vi kaliumklorid og natriumklorid sammen 

med kalsium som er viktige mineraler i vann og hav, og i livsformenes cytoplasma. Fettceller danners i 

mengder der lava og saltvann møtes.  

Når lava kjøles fra 1000 grader til 5 grader i havvann, eller 30 grader, så synker temperaturen fra 1000 

til under 100 grader, og det skiller seg ut stoffer som blir faste, med økende mengde flytende lette stoffer, og 

som er de mer kjente organiske byggestener. Mellom 450 grader og 320 grader celsius dannes de typiske 

aminosyrene, elelr mer riktg, de nukleeinsyrene som kobler seg sammen til DNA, RNA og en rekker andre 

proteiner, men der flere av disse proteinene trrnger enda lavere temperatur for å holde seg intakte, enkelte 

langt under 100 grader.  

Mange av disse trenger til og med å være issolerte fra for rent vann også, gjerne under 50 grader, og 

vil derfor trives med å være innfanget i celler med et visst salt og ioneforhold, som virker regulativt i forhold 

til miljøet rundt ved økende og synkende temperaturer melom 0 og 70 grader, der mellom 5 og 35 er iddelt, 

mulig 25 grader ceclsius. Mange av disse proteiner, sukre og fettstoffer vil i visse områder få store 

opphopninger, entne det er ved lava eler ikke. Men da vil også en lang og mektig utveksling mellom fettkuler, 

DNA, RNA, proteiner og aminosyrer, massevis av enzymer og hormonlignende koblinger uten fast mål 

kombinere seg til hverandre.  
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Enkelte variasjoner av dette kan da gi et brukbart kromosom, med andre protein-biter i, og fett, sukker, 

og mulig noen varme, fusjonsreaktive eller fotosynteselignnde fargeproteiner, enzymer, som kan vedlikeholde 

et reproduktivt DNA. Noe slikt må ha hendt, ved siden av muligheten for at ribozymer kan bygges i samme 

miljø, og danne sitt eget DNA som syntetiserer seg selv, eller at denne oppløses til fordel for en ny bit, genetisk 

brikke som syntetiserer en litt annerledes form. En redukajon av en opprinnelig faktor. Poenget er at en første, 

og kanskje mange slike har blitt dannet.  

Stort sett kan det virke som at det er nære grupper. Om to eller ti slike har vært et utgangspunkt separat 

eller om det er bare en art so har differensiert seg til flere, vet man ikke sikkert. Men slektskap kan tyde på at 

det er få eller en art. Arkebakteriene har et annet mønster for descripting av DNA-et såpass at man kan tro at 

den mest lignende eukaryoter her flerceller, er en årsak til slike. På et vist trinn har en purpurbakterie invadert 

en mulig opptat fettcelle, eller gitt grunnlaget for en slik, og dannet purpur-bakterien, en blågrønnalge med 

oksydativ stoffskifte-syntese, altså en stoffskifte-bakterie.  

Om en slik har invadert en annen bakterie, eller at flere slike bakteriefellesskap har havnet inne i samme 

fettcelle som det er mange frie av, vet man heller ikke. Men det er mest sannsynelig at en allerede opprinnelig 

bakteriecelle, arkebakterie, har vært innvandret av en en slik stoffskiftebakterie. Dette ser ut til å være en blå-

grønn-bakteriesom har blitt dannet, endret ved tiltagende oksygen i lufta, og dermd forsøkt å benytte 

strandsoner og havoverflaten ti lå fange opp oksygen.  

Ved strender er det kansje mange sjikt som beskytter mot en utltrafiolett stråling som fremdeles 

befinner seg med en viss styrke. En milliard år senere, for en milliard år siden så har de første flerceller dukket 

opp. For 2 milliarder år siden tyder alt på at de første Eukaryoter danner seg Det betyr at man i sentrum av en 

celle har en celle-kjerne-mebran med et degident DNA-molekyl inne i seg, og at det finnes en gruppe 

purpurbakterier, altså stoffskifte-bakterier i cytoplasmaen.  

I løpet av en kortre eller lengre tid så skiftes mitokondrienes yttercelle-membran med en cellemembran 

ytterst som har en slik fett-molekyl-blanding som denne arkeen eller en lignende bakterie har hatt som 

yttercelle, for eksempel en ganske alminnelig fettstruktur som alle dyreceller har som memnran stort sett.  

Vi har fått en celle som er grunnlag for både planter, sopp og dyr. Cellemembran-kjerne, mitokondrier 

for stoffskifte, og at planter har hatt thylakoid og ligndne, men tidlig fra en innvandrende bakterie fr samme 

rike, en ful kloroplast for fotosyntese. Dermed altså ekte plante-celle.  

Hvilke veier som er benyttet om den ene bakterien har innvandret i den andre eller omvendt, eller om 

de har inntatt tomme store fettceller og sannet et miljø, kunne vært likegyldig, fordi mulighetene er så mange. 

I ett veldig organisk oppfyllt lagune-område i strandsone, eller slaggsted i dyphavet, så kan det ved mange 

slike områder ha sunket mengder enzymer og bakteriearter ned som forviller seg inn i samme celler, og kanskje 

titusener av slike tilfeller, om ikke mange millioner pr kubikkcentimeter. Lava, lyn, syrer og baser kan videre 

øke utvekslinger av reaksjoner. Poenget er atvi har fått en celle med en cellekjernemembran med indre DNA, 

og at mitokondrien er i cytoplasmaen. At det er dannet en fosfolipid-membran rundt cellen, en dyrecelle. 

Hos dyr og sopp er det stort sett kun mitokondrier, stoffskifte som sikkeret er hos alle. Fotosyntesen 

og stoffskifte virker veldig likt som en omvendt prosess og er i grunnen dette: Omvendt produksjon av CO2 

og O2, oksygen og karbon-di-oksid-forbrennings-veier. 

Flerceller via krageflagellater og genetiske byttefunksjoner, genetiske glidninger har vi henvist til før. 

Alt tyder på at de flercellede individer har hatt minst 2 kromosomer. Amøbeflagellater har gitt opphav til 

krageflagellater som regnes nærmest noe flercelled dyr i det hele tatt. Altså har deler av det gen hver for seg 

som kan danne vedhengssymbiose mellom enceller ved deling av celler. Det oppstår felrcellede organismer 

og ikke bare tilfeldige kolonier av enkeltindivider.  

Det ekstremt nye er at det dannes minst en eller flere andre typer celler. Eksempel kan være at en celle 

fungerer som et hode, en som en hale. At en ny type celle for et mikro-organ oppatår, eller at ent organell i 

cellen ved en speseill prosess har gått ut som en del av ny celletype i organismen. At det dannes nye stamcelle 

for hvert trinn ny celletype, organ som dannes som utløper og hjelper, utvikling av den ene opprinnelige cellen.  

Klima og de kjemiske vilkårene samt selektive gen-egenskaper for ulike celledelings-prosesser, 

kjønnet eller ikke, er grunnlagt mye ut fra disse spesialiserte nye celletrin, men som behovs-funksjon for den 

opprinnelige cellen, og det fullstendige dyrets behov! Om hode og hale så finnes lignende alt også hps enceller 

og flagellater. De har gjerne en bestemt svømmeretning ofte, Kan snu seg, har flageller til hjelp for noe 

lignende munn foran og en piskende hale bak, eller omvendt. Som en type nær slektningfinnes det flatormer 

som har mer begrenset antall celler. Hvert ledd er en celle. Hode foran, hale bak. På toppen av det hele finens 

det nerveceller knyttet til hodedelen foran hos noen arter. Ett hode med 6 parr nerveceller. 
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Flere av disse tosidog/speilvendt symmetriske flatorm-familiene regnes som tidligste stamfedre til 

leddormer. Fra leddormer deuterostoma-larvestadium/leddyr regnes de fleste insekter, krepsdyr, blekkspruter, 

til dels pigghuder, og kappedyr. Noe nærmere kordata, virveldyr, enn kappedyrene, finner vi ikke.  

Kappedyrene har hemoglobin-slimhinne som de henger rundt seg ti å fange næring i slimet, de har en 

sylindret tunge, kordata og ryggnerve, samt en hale-bevegelse som minner om fiskens bevegelse, har 

muskelatur, og i halen en kort periode med tverrstripet muskel. Noen få kan leve slik på dette unge stadiet og 

svømme fritt uten å utvikle seg videre. De fleste andre kappedyrene reduseres til en enklere degerert variasjon 

som er festet ved bunnen. Kappedyret som kanskje maks er 2 millimeter ligner usedvanlig på en liten fisk i 

tillegg.  

Det er ikke rart at alle forskere tross leting med lupe og lykt, mikroskoper verden rundt, aldri har funnet 

noe som ligner virveldyrene utenom kappedyrene. Kappedyrene har til de grader så mange fellesnevnere med 

slik som rundmunn-fisker og primitive fisker. Lansettfisker har for eksempel ikke hjerte, og virvler, men de 

har kjever. Rund-munner er kjeveløse, har bare ryggstrengen, kordata, og mangler virvler, men er ellers helt 

tydelig en fisk av kropp, gjeller, svømmemuskler, og hva hjernesystem ligger an til, nervesystem, og 

hemoglobin-blodårer, mens hjerte muligens ikke er utviklet spesielt.  

Rundmunner og lansettfisk regnes som nærmeste slektninger til virveldyr. Rundmunner har også bare 

ryggstreng og ryggnerve, har ikke kjever eller ryggvirvler. De har godt utviklede gjeller. Lansettfisk har kun 

korda og kjever. Men i hodet til rundmunner finner man tydelig øyne, og hjerneutvekst. Hos de få overganger 

til vanlig fisk er hjernen mer lik virvel-dyr-fiskenes. Torsken har alt de ryggmargs- og hjerne-nerver som vi 

har ved siden av hjerne-margen, Pons, lillehjerne, mellomhjerne og storehjerne.  

Den fiske-typen som er mest lik landgående dyr, amfibier og ur-padder, noe salamanderlignende, er 

Latimera, kvastfinnefiskfamiliene som regnes som opphavet med den ene slekts-gruppen til urpadder, reptiler 

og utvikling mot fortids-øgler, fugler og pattedyr, og fra den andre kvastfinne-fisk-slektsgruppen, den som i 

Juratiden, en moderne geologisk periode, 170 millioner år tilbake i tid er opphavet til de dagens frosker, padder 

og slamandere. En levning fra fortiden lever fremdeles slik som latimera, blåfisken ved Mauritius og Reunion, 

og ved Natalkysten i sør-Afrika.  

Den har som sine ur-fossile slektninger både gjeller og lunger og so er stam-opphavet til dagens fire 

typer lungefisker, deriblant en som kan ligge i dvale i inntørket mudder 2 måneder, og som er presisjonshopper 

fra grein til grein i trær den kan klatre i. Kvastfinnefiskene har krgebein foran i kroppen, med påfestet 

skulderledd, kuleledd der overarmsbeinet er festet ned til et albue-ledd, to underarmsbein, håndrot og 5 finger-

sett. Kvastfinnefisker og lungefisker. Kvastfinnefisker har både lunger og gjeller. Kan bli to meter. 

Hodeskallen til kvastfinnefiskene og de fossile landgående urpaddene er nesten hundre prosent like.  

Selve tvilen om forlems-bygning, lunger og gjeller, hodeskalle, at om disse er i slekt, er hevet over 

tvil. Amfibier legger fremdeles eggene i vann uten skall. En ganske lik gruppe er de ur-reptiler som dukker 

opp i nyere fossile lag som er nærmere overflaten i mange av de samme distriktene, og disse reptilene legger 

egg på land med skall, og er ekte landdyr. Det er fra denne eggleggende dyregruppen at fortidsøgler, fugler, 

slanger og øgler, og pattedyr dukker opp nærmer i dag, altså i Jura-tiden.  

De første pattedyr dukker opp fra en spesialisert reptilgruppe allerede i slutten av Perm, overgangen 

til Trias, og er således minst 60-70 millioner år eldre enn fugsler og moderne amfibier. I hovedsak en bred 

gruppe små rovdyr, og planteetere. Av fore pattedyr-ordener døde 3 ut innen slutten av Kritt. Kun en orden er 

igjen, hvor vi finner dagens pattedyr. Da de store øglene døde ut var det meste av miljøet konkurransefritt for 

pattedyr, og deres vekst i størrelse økte raskt.  

Tross liten størrelse ble pattedyrhjernen tydelig veldig spesialisert i forhold til reptilenes. Ved 

inngangen til Tertiær tar de over alle viktige økologiske sjikt, og får gode næringsforhold, en eksplosiv 

pattedyrvekst, ikke minst i størrelse. Så oppstår en sterk konkurranse om nærings-vilkårene. Jeger-bytte-

kappløpet øker når det er mye byttedyr, da det øker rovdyrstammene. 

Kvastfinnefisker samme hodeskalle som de første landgående amfibier, urpaddene, icthyostegane. 

Disse ligner videre deres arvtagere fossilt sliksom øgler og krokodille-former. Så deles grenen opp i 3-4: 

Fugler/Jura, tenner i munn, virvler i halen, i slekt med bippede dinossaurier og med en sidegren til dagens 

øgler og slanger. En som går til flyveøgler og andre store frebeinte saurier, kvadrosaurier, og en grein med 

noe pels, patter, føder levende unger og har sammenhengende over og underkjeve slik pattedyr har. I tillegg 

kroppsvarme.  
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Videre er det en gren av kvastfinnefisk som gir opphav til dagens amfibier, padder, frosk og 

salamandere i Jura. I slutten av Kritt og begynnelsen av Tertiær, så eksploderer pattedyrmengden og 

blomsterarter har en veldig evolusjon for 45 millioner årsiden og fremover.  

Selv om mange pattedyr kan sorteres i rovyr og alt-etere, og åtsel-etere, likedan som med mange plante-

etere, så utviklet de fleste seg fra insektetende gnagere i slutten av Kritt-tiden ved overgang til Tertiær. Disse 

ser ut til å finne veien til primater også: Retning mot apeslekter. Mens hjerne-systemet til mus stort sett er likt 

som primatenes, så er rottehjernen slett ikke likt bygd. Slik sett kan det se ut til at tre-klatre-spissmusen som 

har klo på langfingeren, men negler på de andre fingrene, og har blodtype som er mest likt med halvaper, 

lemurer og spøkelsesaper, kan ha kommet fra en slik lignende gruppe insektetere/altetere nær museslekten.  

Fra gruppen halvaper er det lett å se avansementet over til aper og til østaper, smalneseaper og vestaper, 

bredneseaper. I denne gruppen dukker det opp i afrika/Eurasia, en gruppe alminnelige aper med bredt slektstre. 

Slik som rhesus-apene. Fr rhesus-blodtype-apene har så de mer avanserte apene dukket, opp, blant annet de 

første menneskeaper. Da vi finner ape med gå-knokkel allerede som 42 millioner år gammelt, er det rimelig å 

anta at menneskelignende aper begynner å ta form rundt tiden 20-16 millioner år siden, og at vi vet at gorilla-

sjimpanse-stamfedre levde for 12 millioner år siden.  

For 8 millioner år siden mener man gorilla og sjimpanse-forfedrene skiller retning i utviklingen. 

Gruppene er bredere enn det som gjengis her. Sjimpanser og australepithecuser viser spor fra flere forfedre, 

ramapithecuser, og andre. En eller annen gang rundt 5 til 3.5 millioner år siden er det en gren australipithecus-

krysninger som danner en parallell til de første mennesker, i og med at det fødes både grove og spinkle typer. 

Den spinkle typen har slik tannsett og antall tenner som vi har. Den grove typen har ett tannparr mer oppe og 

nede.  

Gjennom minst et ledd til, så utvikles hodeformen til rundere, og homo habilis står frem med en litt 

større hjerne, og fikler liksom med, og lager en del redskaper. Den osteodontokeratiske kultur og olduvan-

kulturen. Klubber av elefant-knokler. Flere andre kulturspor er funnet. I tiden mellom 2 til 1.4 millioner pr 

siden utvikles habilis til erectus-arten, klart mer menneskelignende, hjernen over 1 kilo, oppresit med en god 

del redskapslaging, økser, kniver, klubber, og etter hvert stokker, spyd, kastestein. Stadig nye utviklingsgrader 

av bedre redskap gjennom 1 million år.  

Man har funnet spor av kvinne og mann med et barn der føttene ligner våre på en prikk, og som har 

vandret over en strekning med lavaaske som har blitt bevart, og som er nesten 3 millioner år gammelt. For 1 

milion år siden ser det ut til at de mange steder har behandlet og vedlikeholdt ilden, mulig samlet fra der 

skogbrann eller lyn har slått ned. De ble bål-passere, og man finner grotter som er milevis lange der ilden har 

blitt holdt ved like i nesten hundretusen år. Må anses som et utbredt bolig-samfunn, og mange gode redskaper.  

Mot slutten av denne perioden, ikke siste, men forrige istid før der igjen, er sapiens-menneske-

variantene på gang, altså sapiens presapiens, 300000 år gamle Heidelberg-mennesker, som leder til sapien 

neandrthalere, Sapien CroMagnon og Sapiens Sapiens, altå oss.  

Det er funn av en likedan sapiens sapiens i ørkener i Namibia av en kjempe, kalt Goliat-mennesker 

120.000 år gammelt. Forskjellen er kun at den nye arten ut fra denne er spinklere, men like, og den er maken 

til oss, fra Namibia-kysten og over 100.000 år gammelt, og hvor det blant annet er funnet et slags perlekjede 

av fine skjell. Og redskaper. På den anne side kan det se ut til at en slangekultur har blitt dyrket så langt tilbake 

som 50-60000 år siden, og man vet at det er ganske sikkert fra mellom 35-20000 år siden. Spedningen av hvor 

det moderne menneske har vandret for så å smale seg i visse områder, er veldig spredt.  

Grupper kan ha utviklet seg kulturelt forskjellige steder langt fra hverandre. Men fra mellom 16000 år 

siden og frem til 6-7000 år siden er tengene klare. Vi ser kultur, hulemalerier, steinstøtter og hus, små 

landsbyer, og utvikling av korndyrking, frukt og husdyrhold gradvis frem til og som samlenede rundt Nilen 

og Eufrat-Tigris. Og siden er det tvist om Egypten eller Sumer er sivilisasjonsvuggen. Men det er funn av 

mange eldre byer, bebyggelse, Jarmo, Jeriko, Chatal Höyuk, (chatal=gaffel). Chatal Höuk viser spor fra 5500 

og tidligere av landsbyhus bygd som pueblo-hus med inngang vindusveien med stige.  

Inne i husenes ved kjøkkenet er det formet stoler der armlenene er utskjærte leoparder, og figurer av 

gravide mødre som symbol på fruktbarhet. Man har antatt dette som e matriarkisk kultur, til forskjell fra en 

likeverdig tid, som overgår til Sumersk patrialske bykultur-type. Likedan i Egypt, Afrika. Destod ikke mindre 

forbausende der spor av CroMagnon fra Europa viser flytting over til Libyske, Algeriske og Marrokanske 

steinlandsbyer i Nord-Afrika rundt 6-7000 fkr.  
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Da Spanjolene ankom Kanraiøyene rundt 1530, var hele befolkningen CroMagnon-folk, hvorpå 

museet i hovedstaden der har 2000 hodeskaller. Spanjolene inngikk inngifte med kvinnene der, og man antar 

at mange fremdeles stort sett har opprettholdt en sterk CroMagnon-genetisk kropp og hodeform. Kultur-

sporene viser samme kvalitet på Sapiens sapiens og sapiens Cro-Magnon. Både Erectuser og eventuelle 

Neanderthalere kan se ut til å ha hatt noen stammer igjen til etter istiden. Man har funnet en mammut med 

indianerspyd i seg, og som skal være 5000 år gammelt, altså drept 3000 fkr.  

Man mener at de små menneskene på Flores, Indonesia, som har levd sammen med neanderthalere og 

moderne mennesker har levd frem til 13000 år siden. Disse små viser hodeskalleform som antyder noe med 

frontal-lapp og annet, sammen med deres spyd, at de kan til dels anses som noe moderne mennesker. Alt dette 

passer seg best som at proffesjonelle forskere og litteratur tar seg av. Jeg bare henviser til ulike hunt som ligger 

nær opp til eventuelle korreksjoner man kan få om emnene. For eksempel, om du vil: Studere den geologiske 

fossile utvikling til hesten, eller elefantslekten.  

Vi kommer raskt tilbake som om ikke noe har blitt sagt eller har hendt, tilbake til Hjernen og 

nervesystemet vi har nå. Men som av alle merkelige saker har de de samme hjernesentrene og de samme 12 

hovednerver mellom hjernen og ryggen som vi, og de fleste organer likedan i kroppen, alt fra Torsk, skilpadde, 

krokodille, øgler, fugler, fossile dinosaurier, fortids-pattedyr og dagens pattedyr.  

At i veksten fra befruktet celle, til fosterstadier som morula, blastulla, gastrula, ur-munn/tarm-stadiet, 

og den bileterale spesilvendte kroppsbygningen der stort sett nerver, muskler, beinsvev, ryggsøyle, kordaen, 

virvler bygger seg ut helt likt, og der man etter 3-4 uker ikke ser forskjell på fugl, øgle, mus, blåhval, elefant, 

struts, hest, ku, katt og hund, så kan vi begynne å lure på hva forskjellen er.  

Men på et visst stadium skjer det at formen viser seg mot noe mer gjenkjennende. Ved mellom 4-8 

uker kan man anta at vi kan væe på vei mot noe annet enn en høne eller blåhval. Så med 2-3 måneders vekst 

begynner en primat å ta form. Når en naken nesten hårløs orangutang-baby blir født, så er det ikke lett å vite 

hva man skal tenke. Den er så lik et menneskebarn at en mor kunne tatt feil på sykehusets fødeavdeling. Selv 

bavianer viser høy likhet. Det tar faktisk en viss tid før snuten vokser ut slik at den mer menneskelige formen 

forsvinner og vi får en hundeaktig snute. Hunder og katter har det likedan. De er langt mer runde i hode, og 

der snutene er langt fra meget markerte. Så tyter snutene mer ut etter fødselen. 

Sjimpanser har i tillegg til rhesus, også blodtype A, B, AB og O. Skal kunne få blodoverføring. Det er 

også høy likhet mellom menneskets og grisen hjerte, og det ersnakk om å finne en løsning der dette kan 

benyttes for hjerte-erstatning. Sjimpanser har lært å lese inntil 1000 ord, kan disse på finger-språket, kan si 

hvilke bilder av frukt ekker gjenstander som skriften viser til, og de har lært å skrive det på skrivemaskin. Det 

er jo morsomt når man ser en sjimpanse som spiller pacman på en data-automat. Noen kjører bil. 

Men hva bruker så mennesker organer og sanser til, det som finnes på kroppene våre. Vi må benytte 

sanser og følelser til å merke hvordan vi skal ligge godt, sove. Vi må ha mat og vi må ha drikke. Vi må som 

regel ha klær da vi ikke har pels. Vi vil ikke ha det for varmt og ikke for kaldt. Vi må bevege oss og gjøre i 

stand maten, jakte eller dyrke den. Samle bær, hente det som er ferdigsamlet i butikken.  

Vi må ha et ly, grotte, hus, hytte, om så campingvogn/brakke for å å ha vern mot naturen og farlige 

dyr, rovdyr eller giftige edderkopper, annet. Også for å ha fred for andre sinte folk eller tyver. Tyven kan like 

godt være en fugl eller en rev. Alt dette trenger vi øynene og ørene til, og ikke minst lukt og smak. Vi skal 

fylle magen og hvile trygt, få sove, kunne være våkne. Til bedre krefter vi har i kroppen og i organene, jo 

bedre kan vi klare oss, så en god del bevegelse virker for godt stoffskifte gode organer og sterkere muskler, 

god bevegelighet for alle disse oppgavene.  

Men det er lite som skiller seg ut fra dyr. Dyr klør seg, de vasker seg, de er nysgjerrige på om det er 

goder eller farer bak neste bakketopp slik som vi. De pynter seg, og ofte ekstra ved siden av parrings-leik, og 

har sine forskjellige seksual-ritualer, alltid med noe i tillegg til de instinktive drifter, som betyr at organer har 

satt i gang hormon-produksjone på samme måtesom hos mennesker. Dette aktiviserer nervesentre og der 

igjennom muskler og bevegelser som oftest er rettet mot et annet menneske, eller et dyr av samme art. 

Og de fleste dyr har en viss opplæring i jakt, hva som spises, og tilberedelse om mat-innholdet er 

vanskelig tilgjengenlig, som å lære nøtteknekke-metoder. Mange dyr vet at de må grave ned en del mat for at 

de neste år kan komme lett gjennom skall. Og de har tydelig lek også, altså viser trivsel og mistrivsel. Dyr kan 

hjelpe mennesker og mennesker kan hjelpe dyr. På mange vis. Om vi sitter i den villeste skog, sitter med føtter 

i vann, går i marken, så oppsøkes vi gjerne av fugler og enkelte dyr, får fisker som skal spise algemudder på 

føttene våre.  
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Insekter kan virke farlige, men svært mange bruker oss bare som gjenkjennede lukte-stasjoner og tar 

samme løypa innom oss hver morgen. Dette er typisk for veps og humler. Men alle dyr kan bringe med seg 

virus eller bakterier, eventuelt lopper, lus og små infeksjonsdyr. I mange tilfeller kan en oter, en rev, en 

grevling, sel og hval, ikke minst delfiner oppsøke oss for rett og slett hasamvær med oss. Og selv 

uvedkommende slike dyr kan enkelte ganger redde livet vårt.  

En sak var delfiner som ikke ville flytte seg unna badegjester fodi en stor hvithai kretset rundt, til de 

klarte å jage denne. De holdt en fast ringe rundt folka nesten en halvtime. En forlatt hund klarte å komme ned 

til en dame som hadde kjørt utfor og skadet seg så hardt at hun besvimte og ikke kunne bevege seg med egen 

hjelp. Bilen ble ikke oppdaget av andre, og hunden fikk trekt tak-trekket vekk på bilen. Kvinnen våknet og så 

hunden på biltaket, og så besvimte hun igjen. Når kvinnen våknet igjen etter å ha besvimt, like etter at hunden 

hadde ankommet, så hadde hunden dratt henne ut av bilen, og de 10-15 metrene opp på veien så folk så dem 

og stoppet, og fikk reddet kvinnen.  

På grunn av hundeallergi betalte kvinne opphold og lære slik at hunden ble en rednings-hund for hjelpe-

korps. Ellers er det mange møter mellom blekksprut og mennesker som har vært lekende og vennskapelige. 

Hundene kan bjeffe når en skummel person kommer opp trappen i en netflix-film.  

Nå kan vi spørre oss om det eneste andre vi skal er å bruke øynene til fotball. Eller bare til biler. Eller 

kun en spesiell vitenskap, kun til en type oppfinnelse, kun til å lese bibelen å følge anmodningene der. Ellers 

issolere oss fra alt samfunn, eller kun dele liv med samme gruppe-interesse? Men de primære målene må vi 

ha med oss for å leve. Eksempler på gjøn med dette er slike utrykk som: Ja, men mat skal de ha! Og mange 

likedanne viktige poster alle må ha.  

Det er ingen tvil oppe i alt som skjer, selv om vi virker bra likeglade ovenfor dette, er at øyne, ører, 

lukt og smak, berøringer og bevegelser, benyttes for å anskaffe mat og ly. Selvfølgelig finnes vår seksualtrang 

også. Men det finnes mennesker som har overlevd kun ved næring og ly, selv om kun dette kan virke kjedelig. 

Poenget mitt er at vi konstant utenom trygg hvile, fungerer fordi vi skraper i oss mat konstant gjerne flere 

ganger om dagen. Om vi får for lite er det bra skadelig, og kan føre til ekstra sykdommer i tillegg. Når vi så 

har alt det vi trenger kommer begrep som språk, skole, arbeid, byggevirksomhet og service i samfunn, 

produksjon av nettopp disse sakene vi trenger: Ikke så rart egentlig.  

Det er ikke vanskelig å merke seg at mennesket har tidkrevende deler av livet til: Søvn. Til å spise, 

måltider. Til bevegelse for å skaffe seg alt. Alt er for eksempel klær, sko, mere tøy, mot kulde, for varme, og 

lettere klær mot for mye varme. Tid til vask, rens. Tid til å gjøre fra seg foran og bak. Tid brukte til å ordne 

en hule, ly, grotte, barhytte, løvhytte, jordhytte, hytte, hus, brakker, hotell, båt med sengeplass og varme. 

Isolasjon til alt slikt. Avanserte hi, rett og slett. Komfort, som deilig sengetøy og annet tøy. Videre tid til å 

skolere seg, ta utdannelse, jobbe på arbeidsplasser, nettopp for å anskaffe seg midler til bo og mat.  

Det er nesten sjeldent at det er igjen tid til alt for mye av interessesaker, og man velger seg derfor ofte 

hobby, eller sport. Mange velger dataspill som simulerer lignende behov og bevegelser som vi ellers gjør. 

Mange velger pengespill som handler om midler til alle de samme sakene vi her har nevnt. Altså helt enormt 

rettet mot de primære drifts-behov vi har, og til en viss grad velger mange sterk pleie av seksualdriften, 

seksual-behovet, og tilfredsstillelse av dette. Fins dyr som er like opptatt av dette.  

Å bli godkjent, annerkjent, ansett som en trygghet gjelder for mange partnere i både arbeidsliv, 

vennskap og i seksuelle samliv, som ekteskap, eller samboerformer. Målet er rett og slett de samme primære 

behov. Også styrke, effektivitet blir ansett, og det kan gjelde forsvar, kunne utføre tyngre oppgaver, å klare å 

gjøre mange av de samme primære behovsoppgaver. Når det kommer til stykke er målene vel så parallelle til 

de dyriske drifter, og at det er godt bedekket litteratur om dette, ikke minst gjennom bøkene til Desmond 

Morris. Vi finner faktisk igjen mye av det samme om vi kritisk analyserer bøkene til Aldus Huxley.  

Moderne biologi-forskere og adfers-forskere, antropologer og sosial-antropologer, samt psykologer 

har for lengst avslørt disse funksjoner, der mennesket tror at det de gjør er så spesielt. Alle filmer om dyr og 

deres forbløffende påfunn har avdekket at mange av våre mest avanserte metoder nettopp er påfunn dyr i 

sjeldne tilfeler faktisk utfører. Noen dyr blir født med en lignende klister-hjerne, super-hjerne der de løser 

oppgaver som mange mennesker ikke klarer.  

Komfort, lukter og smaker, er noe som ikke minst dyr også er eksperter på. Både for hvor de sover, og 

for hva slags mat de spiser. Har vi hørt om kresne dyr? Ja! Dyrene passer seg så godt de kan for at de ikke 

skal skades. Gjør det de kan og irettesetter hverandre ofte kraftig for at dårlig og farlig adferd ikke skal bli en 

vane. Oppdragelsen kan sies å være instinktiv. Dette virker holdbarhets-skapende, dermed moralsk. 
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Men smerte-reseptorer og hemmende opplevelser gjør at mennesker irettesetter hverandre lignende 

med irritasjon over noe som virker skadelig for oss. Ingen ønsker å utsette livet sitt om de ser faremomentene. 

Slik sett kan vi si at de alminnelige respons-systemer vi mennesker nevrologisk er født med, tildels fungerer 

slik instinktivt og refleksivt, med tillegg at vi kan gi anmodninger. Men det gjør da virkelig dyrene med 

hverandre også. I mange tilfeller er knurring kun advarsel om at man ikke skal forgripe seg mot dem, enten 

det er menneske elelr dyr som nærmer seg.  

Mange dyr, til og med mennesker, kan ta seg en runde og rett og slett knurre til andre for å markere at 

andre ikke skal prøve seg. At mennesker og dyr virker truende. Noen mennesker og dyr er rett og slett farlige 

også. Noen kan ikke noe for dette, mens andre kan ha slik adferd som en lyst-følelse uansett om det er dyr 

eller menneske. Det er alltid noen som vil sloss, inntil den dagen de har fått nok. 

Men det er klart at vi ikke skal eller vil skade oss i hvert treff med andre heller. At vi vil kunne utføre 

eller være i nærheten av andre uten at det skader oss. Vi vil allikevel prøve oss ut med tåleevner mange ganger 

eller lære å forsvare oss, eller å passe på oss. Poenget er at vi ønsker å ha det godt og trivelig om vi kan få til 

det. Det er dette som er hovedsakene med hvordan vi bruker nervesystem, hjernen, alle sanser og behov vi 

har, slik som kropp, følelser og fornuft, kropp og bevissthet.  

At holdbarhet og moral er det samme som selve utgangspunktet individuekt er ingen tvil. Dessverre så 

setter alle individer sitt holdbarhetsbehov foran andres og krever som regel dette av andre. Det er mange rare 

ritualer som har sin begrunnelse av et personlig behov, og mange ganger også behov som har sin opprinnelse 

av frykt for noe som ikke er tilfelle i virkeligheten. Mange gjenkjenner slike behovs-rituelle former og kan 

nok kommentere at en viss skikk ikke har rot i virkeligheten. Men det er jo denne perosnens, eller stammens 

virkelighet.  

Vi har allikevel funnet mange generelle regler, lover, skikker som de fleste ser fordelen i og som kan 

virke bra for alle. Allikevel overtrer vi mange slike regler. Mange blir så opptatt av sine anskaffelser og 

bestrebelser for sine behov at de høylytt markerer at sitt behov er nok: At dette holder for meg. Selv om det 

ikke er holdbart nok for andre. Behovsformene slik skaper dermed konflikter. Vi ser ikke så lett bestandig at 

andre har andre behov de må dekke for at kroppen deres skal være holdbar.  

Andre har reaksjoner på sanser og behov som gir forskjellige utslag på smak og lukt, hudfølelser, slik 

som hos noen, allergier, og ulike sanser og behovs-reaksjoner, som hva magen tåler, er slikt som kan føre til 

store konflikter eller holdbarhets-problemer, og diskusjonen om moral og den enkeltes ansvar går for fullt. Vi 

har for lite kunnskap om hverandre på slike områder.  

I utgangspunktet er det ofte likedan med oppdragelse og opplærte moralske krav. At det ikke er like 

valgfritt om hva vi må gjøre. Og det kan være helt unødvendig. Men ikke i den gruppe, familie, eller 

samhørighet man har i et samfunn. Makten setter mange krav som er urimelige også, og fører styring over 

folk som om alle er like, dratt over samme kam som mange sier. Kjemmes likt. 

Men helt klart: Utgangspunktet er altså at holdbarhet skal være moral, og moral skal være holdbarhet, 

selv om det har endt med at mange dermed får påbud som stenger de ute fra de store muligheter de har til 

utvikling. Dette er fordi moral-holdbarheten ikke blir analysert eller forstått godt nok. Alt regnes mange ganger 

som brudd, selv om det er normale sansereaksjoner og holdbarhets-effektive handlinger og forståelser. 

Moral, holdbarheten er altså det kapitell vi egentlig har kommet mest til kort med og i. Dette gjenspeiler 

seg i samfunn og konflikter enten det er økonomi-konflikter eller krig.  

Selvfølgelig er det mange som ser til spådommer, ser til spøkelser, ser til ufo-er, til magi og mystiske 

krefter av ulike grunner, selv om dette ikke nødvendigvis er hverdagsopplevelser for alle. Heller ikke for de 

som utrykker mye om slikt. Som regel er det forskjellige bakenforliggende forsvarsinnstillinger og ønske om 

ekstra krafthjelp, ekstra-krefter, som ligger under mange slike litt mer vagere interesser og trosformer. Men 

uten alt dette er det mange vage løsninger i de fleste interesser også. Når alt kommer til alt vil vi fortsette å 

spise, sove, bevege oss, stort sett i håp om at vi fortsetter å være intakte, i behold, at livet er holdbart for oss.  

Det er slike sammenligninger jeg mener at sanserog behov benyttes til som grunnlag fra sanseinntrykk 

og behov, og de kombinasjoner av våre behov som kommer til utrykk gjennom for eksempel familie, alene i 

ødemarken, eller i samfunns-systemet vi lever i. Denne sammenligningen vi gjør av hva sanser og behov er i 

oss kommer til utrykk gjennom hvordan dette kombineres som bevissthet for de samme funksjonene?!  
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Altså sammenligning av føde, ly, søvn, bevegelse, for å oppnå den velvære vi helst føler at vi trenger, 

og som ellers gjennom sansr og behov som informasjon, som signaler, om så via lyder, bestemte, språk, som 

henviser til alt vi ser og hører, opplever, smaker, lukter, kjenner på, beveger, at alt sammenlignet slik gir oss 

en oversikt og et inntrykk av det neste: Hva gjør vi nå? Og orienterer oss, og når de samme målene oftest hele 

tiden. Om og om igjen. Trivselgraden kan endres med hvor bløte puter vi får å sitte på. 

De primært grunnleggende sanser, behov, kroppsbevegelsers holdbarhetsfunksjoner, organer, og 

nervesystem for en vel psyke, og at bevisstheten vår er i stand til fortsatt å kunne sammenligne informasjoner 

for disse driftsystemer er det samme for alle. At grunnlaget er der. Alt dette er det samme for filosfien, 

religionene, politikken, alternativene, hverdagslivets praktiske oppgaver, og for vitenskaps-folket, uansett 

rang av intelligens. Mange er konsentrert om å utnytte andre til alle de samme målene. Dette kan fort skade 

andre mye.  

I dag er primærvilkårene, altså næringsgrunnlaget vårt, naturen, også truet av kjemisk reaksjon. 

Forurensning og global oppvarming, de faktorer av nedhugst av natur, skjer gjennom kjemiske reaksjoner. 

Altså ubalanse i syrer og baser og varmeutviklingsforhold i naturen som mennesker fysiskbiologisk nærings-

oppbygget er satt sammen av. Det er bevist at menneskets vekst er på grunn av omdannelse fra jord, mineraler 

som planter omdanner, bygger seg opp på og som dyr lever av, der planter og dyr ermat som vårt stoffskifte 

bruker til å bygge likedan det vi kaller et voksende individ, og at vi kroppslig er et produkt av naturen.  

Det kan ikke umiddelbart sies at en kapsel på Mars, eller UFO-er uten videre, og heller ikke familie-

spådommer, at dette konkurerer med det vi uansett må ha, og den forståelse som vi her må lære oss å dele, og 

likedan for pleie av andre mennesker og natur fra de lidelser og sykdommer, vanseligheter samfun og natur 

har og får. 

Uansett gruppe nevnt må alle på toalettet å gjøre fra seg. Vi kan lære mye i alle disse sosiale sammen-

henger. Allikevel er man ofte issolert til religiøse miljøer, til akademimiljøer, til samfunnsledelser, til 

sportsarenaer, til bilsport, og forskjellige spill av alle typer. Mange kombinerer flere slike også, men har ofte 

noe de favorittiserer inntil de kanskje blir lei og bytter tilfredsstillelse-mål. Man hiver seg på forskjellige 

moralske etiketter, hva som teller i hvilket miljø. Ellers er mottoet som regel for det holdbare kun det som er 

holdbaert nok for meg! Og det er ikke akkurat noen sikker holdbarhet for hele samfunnet da. Ikke en gang 

holdbart nok for en selv når det røyner på. 

Men himmel, helvete, det jordiske liv, uansett hva man forventer eler som kan inntreffe, så ligger nok 

ønsket å troen, viljen til mest mulig å fortsatt være i behold. Mens vi driver med alt slik sentretr om oss selv 

der vi kaster all søppel og forurensning ut i naturen, kan det jo hende at vi kan titte ut en dag av vinduet å se 

på naturen og si: Ojsan, vi har ødeleagt den! Mange vil tro på langt bedre resultater. Det som er aktuelt for 

meg er å vise at hva som er holdbart for kropp, følelser og fornuft, er en forståelse som er innenfor rekkevidde 

for oss, og at nervesystem og bevisst tenkning faktisk henger ganske mye sammen med holdbarhets-

perspektivet. At vår bevissthet virker lite jevnt over relevant om det ikke ivaretar livet vårt.  

Moral skal vel mer eller mindre egentlig bety holdbare leve-forhold, og der kropp, psyke og bevissthet 

skal fungere såpass at vi klarer det neste vi skal. Og helst ikke en krig der alle parter blir skyteskiver. Da er 

man jo neppe sikker selv. Ikke beste samling av ressurser vi trenger heller. Og alt vi mangler å ordne blir bare 

verre av slikt. Da skal vi se enda en gang med dette i mente på den prosessen og de funksjoner som kan se ut 

til å bli oppdaget og virker som sammenlignings-grunnlag med og til og i en bevissthet og hvordan i all verden 

en kontinuitet, sammenheng kan oppstå i denne bevissthets-funksjonen. 

Vi har vært inne på dette tidligere. At nerver kommer til sine respektive sentra, og gjerne med videre 

signaler som også gir signalinforamsjon til andre sentra også. For eksempel vil noe vi hører, signalisere til at 

vi skal snu hodet slik at øynene kan se dette som gir lyd. Likedan at øyne, lukt og smak kombineres til det vi 

skal spise. Og gjerne fordi det er et behov som tvinger oss til før eller siden å spise. Dette er faktisk en hoved-

kilde og en driftsfunksjon for oss, at vi nettopp fungerer slik på grunn av stoffskiftet og energi-behovet vårt. 

Så kan vi utføre annet. Uansett hva bevisstheten sammenligner så har vi behov som denne 

sammenligningen skal oppnå. At absolutt alt ønske som bedre er ofte en drift. Vi vil se mere, høre mere, 

kjenne mere, føle mere, smake og lukte mere, kunne bevege oss mere, kunne gjøre mere. Men det er de samme 

behovene som skal tilfredstilles mere. Dette er det såpass mange fattige og rike som vet at de som regel er 

fornøyd med den gylne middelvei, at det å ha det ålreit er ålreit nok. At de ikke krever hverken for mye eller 

for lite, men at passe er nok, og slår seg til med et passe bra vaneliv, men gjeren med en god interesse da.  
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Signaler som kommer til oss alle veier, også gjennom et utvidet språk som utvidet forståelse av mange 

forhold, samt alt vi sanser og har behov for normalt sett, så virker alt med former, strukturer, egenskaper, altså 

som virkninger som kommer til oss og alltid med en svak eller sterk styrkevirkning i tillegg. Det er neppe noe 

vi opplever som ikke har både signal-form og styrke-form samtidig. At det er energier i alt.  

Men svært mye er også slik at vi ikke merker alt så godt. Vi kan ha opplevelser der vi har gjennomgått 

svært mye uten å tenke over det selv om vi blir spurt, og så vet vi det, men at vi har hattt ett sterkt forkus på 

noe i gjøremålet vårt. Det andre har virket uvesentlig. Vi kan lett fortrenge dette. Men nettopp om noe rundt 

dette blir aktualisert for oss så kan vi komme ganske mye, ha forstått mer av en sak som virket uvedkommende 

for oss, nettopp ved at vi får spørsmål som aktualiserer saken.  

Disse virkningene kommer hovedsakelig gjennom nervesystemet, ikke fordi at alt bare kommer 

gjennom dette, men synet, hørsel, smak, lukt og hva vi kan kjenne med kroppens hud, og bevegelser gjøremål, 

gir sterke signaler for hva vi skiller i mellom og hva vi er vant til å sammenligne. I tillegg kommer 

balanseforhold i kroppen som nesten uten unntak kolliderer med nervesystemet slik at våre stemninger også 

blir balanser eller signalgivere om behov, tilstander, vaner pg grunnstemninger i kroppsfunksjonen våre.  

Miljøet, oppdragelsen, den spesielle individuelle kroppsfunksjonen vår danner også grunnlag for 

persepsjon, det vil si de store og små vinklinger vi har å se noe ut fra som kan vike noe fra våre nærmeste og 

fra de fleste.  

I alle tilfeller så utløser dette, alt i alt, lignende signalkrefter inn til bevisstheten vår med form og 

styrke. Fromen kan ikke være uten styrke og styrken ikke uten form, det er kraftformasjon vi får seom kan 

være annerledes enn alt annet. Vi synes at vi ser det samme og gjenkjenner dette. Men det er neppe partikulært 

maken. Det kan være en gråværsdag nå, og det blir en litt annen eim av temperatur, av belysning av formen 

vi er i, av lukter, av stemningsforskjeller om de er aldri så små. Likheten kan være grei, at det er holdbart 

gjenkjennbart.  

Men bevissthetsinntrykket kan være forskjellig. Så forskjellig at noe vanlig kan virke humørfylt en 

gang, trivelig, mens det kan være høyst irritabelt en annen gang. Grunnklaget er den enorme 

sammenligningsevenen som vi enten ikke merker så godt eller som vi kan merlke alt for mye av. Inntrykkene 

våre har nemlig også en grense oppad, at noe akn bli for mye av det ene og andre, egentlig av alt. Og det kan 

bli for lite av noe. Som regel er målet som sanser, behov, kropp, psyke og fornuft, følelser, gjerne være slik at 

det er ønsket med akkurat passe ut fra behovs-suget vi har av noe, eller tåleevne vi har, at det er innenfor 

tålegrensen der og da.   

Mange øver seg til å tåle mest mulig, men det behøver ikke å gi noen standard holdbarhet for samfunnet 

og andre individer. Det kan faktisk virke mot en god stemning. Det kan til og med avle fiender. Ikke noe er så 

fritt at det har hundre prosent vanntette skjold mot alle andre krefter. Man kanforvente at andre skal tåle det 

samme som seg, men det er ikke slik vi fungerer. Dette kan knekke flere enn det redder. Og verre er det når 

man ikke har lidelser, sykdommer og skader selv, og mener at andre skal tåle dette. En forfatter har utrykkt 

noe om dette slik: Du skal ikke tåle så inderlig vel, de lidelser som ikke rammer Dem selv. Mange desverre 

i mangel av egne tilfredsstillelser, kan fryde seg over andres lidelser også. Ikke holdbar forståelse/samfunn. 

Signaler gjennom kroppsvæsker kommer som trykkvirkninger og bølgevirkninger som påvirker 

nervceller og nervesnetra også, og likedan for nervecellenes signaler, og synapser mellom nervecellene. 

Nerveceller utløser en god del kjemiske ioner som virker som videre signalgivere.  

Det er nå at vi får en oppadgående eller nedadgående virkning som styrke som er følsom eller viser 

formasjonsforskjell, begge med form og styrke som når bevisstheten vår i tilsvarende grad som signaler 

hemmer eller styrker hverandre inn mot bevissthetsfunksjonelle virksomheter som sammenligninger. I det jeg 

kaller bevissthetssenteret er det nå både modifikasjonsinnstinger med på kjøpet av oppfatttelsesjusteringer i 

bevissthetsfeltmottaket og signalformasjoners kraftenergier som gir feltvirkninger inn i feltet. Det er en 

avstemning mellom behvos og sansesystemet og deres egne signaler inn til dette senteret, og som danner en 

respons-ressonans av informasjon.  

Vi merker dette på at signalene har retning og form, og akselrasjn og retardasjon, og økende styrke 

eller svekkelse som tilsvarer slik retardasjon eller akselerasjon. Det vil si at vi meeker økende og synkende 

styrke på inforamsjonsmengdene og deres blandings-produkter i bevissthetfeltet samtidig som at det forrige 

og det neste gir en retningsvirkningm en retningsbevegelse, et forløp i bevissthetsfeltet, ofte at noe kommer 

inn og går ut igjen og veksles om til det neste, og holder kontakt med det forrige. Vi kan rekreere forrige 

episode fra husken, og flere filmatisernde episoder kan kjøres paralellt eller som sekvenser av noe tidligere 

eller oppfatninger av hva som blir det neste grunnet erfaringer. 
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Som sagt akn vi ikke få vite noe om sammenhenger om vi ikke kan sammenligne to like og to ulike 

samtidig for ås eat de er like eller ulike. Hjernen klarer oftest, eller bevissthetsfeltet, klarer oftest å bygge ut 

den kontinuiteten som opplysningene ofte ikke har med seg. For eksempel så vil CERN-fysikerne ved hjelp 

av farger og skraveringer kunne få dataskjermer til å simulere flater og kubiske funksjoner for oss, bevegelige 

grafer. Men rommet som v skal forstå kontinuiteten av, må skraveres eller fargelegges for å gi inntrykket.  

Vi kan godt sette opp formens grenser og mene at da har vi klart å få til dette. Men et punkt eller et 

matematisk tall er så lite, så avgrenset, så akkurat ett sted at ingen av disse definisjonene vi har får akkurat et 

tall, eller akkurat et punkt, nok til at det nytter å benytte som utfylling mellom to slike eller til 

bevegelsesforkalring, slik at rommet og kontinuiteten i avstander eller bevegelser må hjernen eller 

bevisstheten selv utfylle. Om vi ikke gjør det kan vi ikke tenke oss fra det ene til det andre fordi da fins det 

ikke lenger.  

Bevisstheten har en formasjons-funksjon som klarer denne oppgaven, men helst på grunnlag fra 

erfaringer som har gitt oss dette inntrykket også. Om vi aldri hadde opplevd noe ville vi neppe visst om saken. 

Men en rekke opplevelser alt fra som små barn har klart å fylleut bildet, om det ikke er latent en egenskap 

cellesystemet eller bevissthetfunksjonen alt har selv. Og det er det jeg mener med at feltstyrkeegenskape til 

bevisstheten har. Den gjenkonstruerer mer enn de inforamsjonene den får og bygger ut et kontinuitets-bilde, 

slik CERN-forskere forstår seg på den grafikken de ser, animasjonene, at det er «ekte rom» de ser. 

I teorien er det jo bare punkter, ofte adskilt, eller teroetisk definert som linjer uten utstrekning og 

udelelige punkter, noe som gjør den videre flate og romslige bygningen egentlig umulig, likdan da for 

bevegelse som er jevn forflytning. Det blir en konstant hakkete verden som egentlig ikke kan virke fra det 

forrige til det neste. Men CERN-folkene vil ganske sikkert holde kontinuiteten som det virkelige tilfelle, og 

da må bevisstheten deres selv bygge ut manko-strekkene og kunne tenke seg sammenhenegende rom og 

bevegelser. Uansett om det er brå hopp til tider fra balasnenivåer til balansenivåer.  

Hvorfor dra mikro-biologi, bio-kjemi, genetikk og arvelighets-gaktorer inn i dette holdbarhets-bildet. 

Grunne er at alle partikler organiserer seg elektromagnetisk organisert, og i tillegg gravitasjons-kraft-felt-

organisert. Når halen til en sedcelle beveger seg så er det løsrevne protoner som vandrer langs protein-

molekyl-halen og lager roterende bevegelse. Og protoner er en atomfysisk partikkel, faktisk en hydrogen-

atom-kjerne.  

Når en lignende molekyl-sammensetning fungerer som en nervetråd så er det elektroner som vandrer 

langs nerven, og som ofte skaper en vridning ogsammentrekning, rykning i tråden, som får energi-utløsning i 

en muskecelle til å skje, eller en nervecelle som har en tråd som går fra et ben, eller fra ryggmargen, og møter 

nervetråder som tar opp samme signal, elektronet videre som utløser en kjemisk reaksjon i nervecellen slik at 

denne sender ut kalium, natrium, klor-ioner, eller hva det nå er, som ioner som danner stort spenningsfelt rundt 

nervecellen som så påvirker signalsending ut gjennom massevis av dendritter som er mindre slike lednings-

tråder for elektriske og elektromagnetiske signaler.  

Både elektroner og varmestråler, elektromagnetiske fotoner er med i dette spillet. Og disse partiklene 

er slik som også protenet er, at det vibrerer, og vibrasjonen er faktisk at feltkraften til partikelen faktisk utvider 

seg og trekker seg sammen, og egentlig har et meget stort virkefelt langt utover nabo-atomer og nabo-

molekyler. Kort sagt er virkningen slik at det påvirker store deler av nervevevet rundt nervecellen, slik at både 

ioner og transmitter i blodet, og bio-kjemiske stoffer og hormoner i blodet, påvirkes til å interagere med 

stoffskiftevirkninger medd nerveceller og vev.  

Vi har ingen andre indikasjoner enn de fysiske å finne i det energi-miljøet som avleses. Det er et inferno 

av elektromagnetiske og gravitasjons-balanserte vekselfunksjoner, og som utgjør også hode, hjerte, hjernen, 

og de sentrene vi kaller sanse. Og behovs-sentre. Kutter vi forbindelseslinjene her noe sted så reagerer ikke 

nerveceller i hjernen. Og det er det samme hvor vi kutter nerveforbindelser, om det er i huden, i øyet, i ansiktet, 

i organene, i muskler, for i alle tilfeller så er transporten av siganlet brutt, Der vi kutter vil det fremdeles kunne 

være irritasjon. Men vi kan ikke kjenne mer fra det stedet som er kuttet vekk.  

Kroppen ser grei ut fremdeles, men følsomhetsområdet har fått kuttet signalveien slik at alt vi kan 

merke er «fantom-smerter» som ikke er identisk med de nye følsomhets-berøringer som skjer senere, fordi det 

ikke går noe signal på denne strekningen. Videre fungerer det slik også at alle steder vi kutter der nervetråder 

skal sende signaler videre til neste nervetråd, i ryggraden eller andre steder, for at disse skal kunne komme til 

den nerven sin tråd som bringer signalet til den nervecellen som finnes i nervesenteret til sansen eller behovet 

i hjernen, vil også dermed gjøre at signalet forsvinner.  
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Av millioner slike nerveceller i senteret, så kan vi også ta vekk denne nervecellen, eller at den dør, og 

da kommer det heller ikke noe signal fr adenne nerven. Konsekvensen er at signalene fra sanser og behovs-

organer blir borte. Eksempel kan være hormoner for sult som når nervesystemet for sult, men ikke kan sende 

signalet videre fordi nervecellen har ødelagt tråd eller at nervecellen mangler. Likedan er det med syns-nerver 

og smaksnerver, hørselnerver, alle hudfølelsesnerver, nerver som går gjennom kroppens organer og nerver 

som merker trykkforskjeller i kroppsvæsken vår.  

Om nervesentene og sanser og behovsorganer ikke får sendt sine nervesignaler til det området den 

respektive assosiasjons-prosessen foregår, sammenligningsfunksjonen, så oppdager heller ikke bevisstheten 

vår denne følsomme virkningen. Sanse- og behovs-styrker kan ikke fomidles til følelses-styrke-virkninger 

som så gir bevisstheten den styrkesammenlignnende virkningen vi får bevisst. Rødfargen forsvinner. Pepper-

samken forsvinner. Vi kjenner ikke at det blir kaldt.  

Mange mennesker er født uten smerte-reseptorer, noe som gjør at de kan skade seg mye uten å merke 

dette. Slike reseptorer merker også fare-økning fra krefter før skader inntreffer, og kan nok også være skapt 

gjennom erfairng fra nervesentene som opplever dett. Også som husk-sammenlignings-instrukser. 

Formasjons-balanser som danens molekylært og som spenningsfordelinger, sensitivtets-moderasjon. Kan 

justeres med tåle-øvelser.  

Uten disse molekylære, atom-ioniserte, proton og elektron-feltene, fotonene som vekselvirkende, så 

får ikke følsomhetstyrker og bevissthets-styrker adgangssignaler, og bevisstheten uteblir om hendelsene. Men 

for alt vi trenger i verden for kroppen og mange av våre sanse og behovs-opplevelser, så må vi ha dette mer 

eller mindre intakt for å kunne merke dette bevisst, da bevisstheten er en stor sammenligningsfunksjon ikke 

bare for hendelser og visse påvirkninger i kroppen, men også for at signalene som bevisst også gir 

sammenligningsfunksjonen vi kaller oversikt og orientering, altså årsak- og virknings-rekkefølger med 

veiledning fra husk og de retningsangvelser vi merker, sanser og ser.  

Uten slike signaler får ikke bevissthten oversikt, orientering eller tak i årsak-virknings-rekkefølgene i 

den fysiske kropp og de alminnelige primære sanser og behov vi har i verden. Nå er samtidig alle disse 

partiklenes verdier også de balanserte kvente-nivå-verdier kjemisk-fysisk. Det slår ut i en stadig presisjons-

rettet virksomhet så godt eller drålig som forstyrrelser ellers kan hemme, men allikevel så godt det lar seg 

gjøre. Det er en instendig forskjellsbehandling eller logsik sammenligningsprosess i dette.  

Den logiske sammenlignings-prosessen til system-fundament-innstillingen ti bevisstheten påvirket av 

den fysiske verden, og de signaler som vi kan si er av kvante-elektro-dynamisk balanse-grunn, er formidabel 

mengde justeringer av hvordan bevisstheten ut fra de fysiske forhold får den mest vanvittige mengde data som 

innstilling av egne kraflet. Bevisstheten må oversette dette kraftfeltet til et feltrom som gjengir et ekko av de 

styrkeforskjeller som hender i opplevelser, ved sanser og behov, og kroppsorganer og bevegelseseffekter i den 

fyske romtidverdenen.  

Konsekvensen er at bevisstheten kan gjengi en slags styrkeøkning og styrke-minkende felteffekt for 

de respektive bevissthetsprosesser. Og det er i denne feltvirkningsutvidelsen fra sterkere til svakere for alle 

preferanse-signaler at det er et romslig omfang utover alle preferansene som griper inn i hverandre og danner 

blandingsfelt eller balansetilpasninger som et mer kontiuerlig felt-prosess-sammenligningsbilde. Kort sagt: 

bevisstheten klare rå gjengi noe av verdens virkelige virkningsfunksjoner såpass at vi kan orientere oss.  

Sammenligningsprosessen er en tilbakestillingsprosess for de fysiske virkninger som signaler som er 

utgående for en moderasjon av kroppsorganer og kroppens bevegelsesstillinger eller intagelse av ro-stilling. 

Enten man skal sove, er stiv av skrekk, er glad og våken, eller altså er lei seg eller tilfreds. Alle sansene og 

behovorganene har en slik likevektsfunksjon som er å forstå som passe balansert og der det ikke er store 

signalendringer. Og så har alle disse også det som virker mere eller mindre enn det skal som gir ut negativ 

eller positive virkninger i forhold til balansepunktet. Slikt kan komme som feilmeldinger også.  

Men normalt sp betyr dette at vi er mer sultne, vil ha mere smak, vil ha mindre lukt, vil ligge på en 

annen måte som er bedre, vil ha en spesiell drikke, sukker, salt, vil ha en klem, hva enn vi vil og ike vil, fordi 

vi vil aldri mer enn det som det er utløst et behov for.  

Viljen er kun ett utrykk for graden styrker som finnes i alle disse prosessene og er ikke noe spesielt 

selv, fordi hva som er behov og sans mer eller mindre trengende er alt gitt fra balansetilstandenes manko og 

overskudd. Om du vil ha makt over alle, så har det ganske sikkert med hva det er som er oppfattet som holdbart 

for deg. En ekstrem balanse-innstilling. Men fort lett å sette ut i praksis med de lidelser dette medfører for 

andre.  
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En holdbarhets-moral for kropp, behov og sanser, for følelser, sinn og psyke, og fornuft, logikk, og 

bevissthetsystemenes holdbarhet, en slik moral det er det ikke. Eller sagt slik: At det er neppe en 

holdbarhetsfaktor for mennesker og natur. I utgangspunktet er det ikke en holdbar moral generelt. Og dette er 

det få livssyn som ikke bryter mot i sine forfatninger likedan som i lovverk. At man setter inn uholdbare makt-

lover, og rettighets-handteringer, uten en legitim holdbar grunn for dette. 

Ar vi kan slå fast at bevissthets-fundamentet vårt blir styrt i høy grad av sanser ogbehov kroppsorganer, 

og nervesystemet vårt, som signal forsterkere og signalsvekkere av signaler inn til det føslomme og 

bevisstheten er de tikke noen tvil om. At hva vi sanser, signaler, deres økende og minskende styrke, gir 

følsomhetsøkende og følsomhets-minkende effekt akkurat slik som de rasjonelle systemer fornuftslogiske 

kvantitative mengder viser.  

At vi kan se at det er hundrevis eller bare 3 eller 1, men likedan at vi har mere og mindre virkninger i 

følsomhet ved mer eller mindre virkning i det sanse-behovs-funksjonelle system, kropp, og at fysisk ekrefter 

justerer følsomheten, som igjen gir oss en lignende grad mer og mindre virkning og retning for bevissthets-

prosessen vår og dens tilbake-meldings-sginaler til den fysiske kroppen.   

At vi tvinges til kvante-funskjonelle forkalringer p adferd når vi snakker om genetisk glidning og 

genetiske operasjoner, og endring i arveegenskaper, eller stråling annet som påvirker dette og adferden. Vi 

tvinges også til det samme når et ukjent virus angriper et dyr og endrer flokken eller individets adferd. Vi har 

det samme som gaktor i covid-19, at det ved reseptorer i vaksinen og på viruset er slik at vi er på kvente-

energisk nivå.  

Med sykdommer og arv, evolusjon og spesielle effekter og overganger i fosterutvikling og 

sinnstilstander på voksent nivå, også alderdom, så er dette de utløsende faktorer i mange tilfelelr til 

adferdsendringer, og forskjeller på disse. Å bestemme en adferd er ikke alene kun å oppdage en adferd. Det 

er et spørsmål om hvorfor denne adferden! Men generelt som normale habitat sp har adferdsforskerne mer rett 

i at det holder at man beskriver det meste av den foreliggende adferd og avvik, og endringer i adferden. 

Adferden går mye på å tilpasse seg nye logiske forhold til endringer i miljøet baser på de primære behovene 

vi har, dyr har, planter har.  

Jeg har forklart tidligere i boken om de forskjellige tilstander som er inngripende i bevissthets-

funksjonelle akter, tenkt som kraftvirkningseksempler basert på en og samme kraft, og der det blir en forskjell 

på feltstrukturene som vi sammenligner med. I Fysikken er vi ofte opptatt av de stabile nivåene som kreftene 

virker fra og som de samler seg tilbake til. Men vi kjenner til kaos-overgangene. I den forbindelse kan man 

benytte mange logaritmiske tilnæringer for slik som orkaner eller mange partikler som skal finne en 

snittløsning og bevegelsesvei.  

Men det samme gjelder for bevissthetfeltet, at det må danne økende og minkende kraffelt for at vi 

bevisst skal merke styrkeforskjelelr, og for at et slikt syste skal kunne gi egne preferanse-funksjoner til 

hverandre av de samme forhold som signaliseres, slik at det er en merkbar sammenhengende kontinuitets-

sammenligning av prefransevirkningene og virkningene disse har på hverandre i styrke, bevegelse og 

konsekvens for hendelsesforløpene. 

Moralen ut fra evolusjonen har vært tilstede hele tiden. Det er balansen mellom for mye eller for lite 

til at cellen er inntakt og funksjonell. Dette gjelder også alle balanser inne i cellen, og i hele kroppen, om selv 

mineralene. At partikler holder seg sammen i mønstre og ikke går opp i gassform eller i løse partikler. 

Organismens kropp er den del av holdbarheten vi snakker om som moralsk holdbart selv om det ikke rr tatt 

med i betraktningen.  

Alle sider ev behov som senere dukker opp som kroppsorganer og funksjoner slik for en art, en encelle, 

eller hvilket som helst dyr og menneske, plantene, økologien handler om denne holdbarhetsgraden eller en 

tilsvarende holdbar utveksling utskiftning, og ikke bare om hva man spiser eller ikke. Det er hva som har blitt 

den gjengse formern som folk og dyr har måttet overleve med. Det er ikke slik at ulvene kunne velge, eller 

løvene kunne velge hva de skal spise.  

Mennesket har heller ikke det, og har måttet spise det de har funnet spiselig. Etterhvert så har vi fått 

en kropp som har basis i både dyr og planter, men vi har også kunnskap om hvordan vi i et moderne samfunn 

kanskje til tider kan kalre oss på bare det ene eller det andre. Menneskemengden tilsvarer at vi må hae n 

fordeling enn så lenge for ikke å miste holdbarheten, og mer plantekost er en mulghet med hensyn til rette 

mengder mineraler og vitaminer, proteiner, fett og sukker.  
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Balansen, harmonien om vi vil, at det ikke er for mye og lite, er slik som er med på holdbarheten til 

kroppen vår. Vi kan ikke sette dette utenfor moralen, og vi kan heller ikke sette dette utenfor bevisstheten g 

følelsene, sinnsstemninger, psyke, fornuften. Det samme forholdet må sansene og behovewne rette seg etter 

som er slik som følelser og bevissthet oppfatter, stort sett fordi bevisstheten oppfatter både følelser og fornufts-

sammenligningene i ett. Altså styrkecvirkninger og formasjinsegenskaper/virkningsmønsteret.  

Vi kan godt le av rare saker barn og voksne gjør fordi de viser en uforstand på saken , men som kan 

være farlig også. Ja: Erfaring og viten er viktig. Lett for barn å gjøre noe så de skader noe eller skader seg 

selv. Og dette er en viss grad av holdbarhetsbalanse som nettopp peker til fysiske forhold og fysisk kropp, den 

objektive saken som det meste av det vikaller det onde må gå igjennom og gjøre pine og skade på. Men 

nedsettende tale om noen kan likedan skade sosial og kroppslig kontakt og trygghetsfølelse som handler om 

samme balanseforhold for holdbarhet av ulik grad.  

Altså moralen har fullt livsformenes evolusjon som deres holdbarhetsgrad deres holdbarhetsfunksjon, 

og at man også tilpasser mengder av begrep om moral til holdbarhetsgraden vi har kroppslig sett, men også i 

vanvare overdriver dette slik at folk knekkes. De fleste får unødvendige lidelser i løpet av libet og elelr 

alderdommen fordi det avkreves mer enn det som tåles. Men som sagt så er morale evolusjonært nettopp det 

som gir et mest mulig funksjonelt og helt dyr, plante, menneske så lenge det er mulig å opprette dette holdbart.  

Regler vi lager er ganske mye i takt med dette, selv bud, rettigheter, men så er det faktisk enda mer 

som er på vidvanke når det gjelder dette. Vi siiter igjen med et regnskap som ser slik ut; At det er flere som 

overlever enn som dør. Ikke den mest holdbare funksjon for kropp, psyke og bevisstheten vår akkurat. Det er 

ofte en «la det skure å gå»-mentalitet. Men det kan like gjerne gå galt ved å gripe inn i hendelses-forløp også! 

Det kan kreves en viss innsikt og våkenhet. Erfaring, tålmod. 

Vi kan se på regler og mål som moralsk holdbart og ved å ta fem disse se hva dette sikter til og 

gjennkjenne de sanser, behov, og bevisstfølsomme holdbarehetspunkter disse sikter til som et bevis på at det 

r en naturlig og fysisk holdbarhetfunksjon som også peker til kroppens holdbare funksjoner, en funksjon som 

allerede er der fra naturens side og som faktisk kan være svært holdbar uten spesiell hjelp eller lære. 

Utenom en egenerfaring av forsiktighet elelr snar-rådighet. 

 

Bevissthetens funksjon og dens følsomhet. 

 

Vi har ubetinget et virkende bevissthets-funksjonelt system. Det er tydelig at denne bevissthets-

funksjonen må innrette seg, tilvenne seg forholdene som denne funksjonen møter rundt seg, og de relative 

forholdene på innsiden av det funksjonelle systemets prosess-virkninger. Det som mange foster-eksperter og 

hjerne-eksperter, hjerne-forskere og spedbarns-forskere, psykologer sier, sammensatte team av forskere, er at 

bevissthets-egenskapen må modnes på flere felt. Mange små-barn kan være ganske forvirret når de kommer 

til verden, og det kan ta tid før de viser en viss oppmerksomhet for forskjellige fysiske og bevegelige 

egenskaper.  

De kommer til verden med en sterkt hemmet evne til å bevege seg, og dertil manglende erfaring om 

tyngde, lengde, styrke og form-gjenkjennelse gjennom fingre, og arm-bevegelser. De klarer å balansere mye 

ganske fortere med fingrene, og med å kjenne former og smaker med munnen, og at det er en medfødt 

bevegelsesvirkning mellom fingre, gripe-evne og munnen. Man fødes også med en sugeegenskap inntakt, men 

som også er en nærings-funksjonell stoffskifte-drift. Selv denne kan være hemmet, men etter en tid fungerer 

oftest en inntaks-reaksjon der barnet suger, drikker.  

Blikket blir stadig bedre fokusert. Hvor godt lukt, smak, synet, hørselen, hudfølelsene virker, og hvor 

godt barnet merker de indre organenes signaler, pusten sin, ro og uro, varierer sterkt mellom barn, og også 

hvor fort tilvennings- og orienterings-prosessen, muskler, reflekser tilpasser seg slik at sansenes egenskaper 

utvikles til en mer presis virkning. Eksempler er slik som hvor fort de klarer å beregne forskjellige avstander 

med bevegelser og fastheten i gripe-evnen. Det neste er tilpasning mellom gripe-evnen og gjenstandene, hva 

som tas hardt i, mykt i, tilpasning av grep.  

Mange kan ta i for hardt eller slapt. Synet og gripeevnen går igjennom en omstendig fase, og har nøye 

med bevegelse og styrke å gjøre, og som også er balansegradene. Lignende er det med hvilke lyder man hører 

og eventuelle bevegelser som skjer da. Barn kan høre et ord som mat, og høre lyder i forbindelse med dette, 

og da forbindes dette til slutt sammen slik at begrep eller lyder rundt matlagning, vaner for skritt, skygger, 

bevegelsesmønster i rommet, forteller barnet at det trolig er mat snart.  
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Da barnet enda ikke kan snakke så kan koselyder og gråt, irritasjon være lyder som gjør foreldre og 

andre oppmerksomme på at barnet reagerr på noe, og som kan være liggestillinger og ubehag knyttet til huden, 

lukt, men også at det sugebehovet, sult, tørste. Barnet lærer at det kan gi påkallelse. Det er litt for enkelt å 

kalle dette kun manipulasjon av foreldre. Det er forskjellige hud-behov, trykk-behov, sult-tørste, og en viss 

trygghetsfølelse av forskjellig grad som er en indre funksjon barnet orienterer sin bevissthet etter.  

De samme koordinerings-problemer, oversikt og orientering for bevegelser, farger, former og syn, 

avstand-bedømmelser, opptrer når barnet skal krabbe, sitte, reise seg, klare å gå de første skritt, og forholdet 

til påkledelse og avkledelse, å bli vasket og pusset på. Også å merke ro og uro på de som passer på rundt seg, 

eller glemmer å passe på. Hvilken oppmerksomhet man får. 

Sansene og behovene sender sine signaler uansett, og hjernen, eventuelt bevissthets-funksjonelt virke-

system modifiseres av signalmengdenes form og styrke. Det er altså ikke likegyldig for bevisstheten hva sanser 

og behov har av fysiske virkninger. Disse virkningene og styrkene virker snarlig in på hvordan bevisstheten 

orienterer sine retninger fordi bevisstheten får huskhjelp og gjen-svar fra behov og sanser som virker som lyst 

eller smerte, som behag og ubehag. Forholdet som oppstår her er at erfaring med lyst/behag, smerte, ubehag, 

fører til at vi opparbeider en mer-følelse og mindre-følelse, at vi vil ha mer, at vi ikke vil ha mer av noe.  

Denne erfaring og husk øker ut fra behov, sanser og lyst/ulyst knyttet til dette, hvilke retninger 

bevisstheten begynner å sammenligne alt forskjellig fra fysisk verden. Slik sett finnes det bestemmende 

faktorer i fysiske egenskaper som regulerer bevissthets-systemets allerde funksjonelle innstillinger. For om 

noe i bevisstheten skal kunne klare å forstå eller orientere seg mot som en medfødt egenskap, så må dette 

stimuleres.  

Om vi kan si at en smak har blitt sterkt foretruket, at barnets syn oppfatter dette, og vil ha, og 

bevegelsesstyrker i forhold ti å gripe etter dette, så har sanser og behov motivert nerve- og muskel-systemet 

også forbundet til dette, og den delen av helhetsbildet til bevisstheten som skal fremsette denne saken, mottar 

sterkest signaler, og kraftvirkningen går som driftsvirkning gjennom bevissthetens øvrige felt slik at det 

dannes en orienteringsretning og orienteringsvei.  

Ved gjensvar fra de behov som utløste kraftretningen som en virkning gjennom bevissthetsstrømmen, 

så vil gjensvaret også gi tilbakesvar på hvor tilfredstillende eller godtatt, umettet eller mettet sansen eller 

behovet er. Enkelte saker klarer ikke barn å balansere godt. Men etter hvert kan man tilvenne seg til at behov 

og sanser finner balanserte holdbare middelveier, gjerne med orienterende hjelp utenfra, foreldere pg andre.  

Vi må bare anta at bevisstheten virker slik, fordi at uten signaler vil en bevissthet heller ikke virke, 

eller i alle fall ikke få noen sanser og behovsformer og arbeide med, og neppe innhente erfaring.  

Men med de normale kroppsfunksjoner slik som å sanse hele fargespekteret, kontrastegenskaper, lukt 

og smaks-forskjeller, hud-kontakt-egenskaper og trykk, at vi merker kaldt, varmt, smerte, lyst, er slikt som 

allerede har et samlet kraftig arsenal som bevisstheten alt må arbeide med og sortere, og fine relasjonen 

mellom de virkende, beveglige og formasjoner og retninger som sanser og behov, spesielt gjennom 

nervesystemet må innrette seg etter, eller har som medfødt signalstimulans.  

Når øyne åpnes, man fødes ut i luft, at smak og lukt fra verden, samt hudfølelser og tyngde, 

anstrengelse av muskler og nerver, inntrer for barnet så starter en enormt kraftig ny-orientering for hele 

bevissthets-systemets innrettelse av oppmerksomhets-fokus-sammenligninger.  

Sakte men sikkert vil egne bevegelser og håndteringer samt ord, språklyder, og farger på mat, planter, 

steiner, hud, bevegelsesmønstre laste seg inn og blir erfairngssortering som en slik symbolskvirkende variant 

av de samme sanser og behov fysisk. I denne sammenhengen spør barn etter mye. Alle spørsmål er et forsøk 

på orientering. Men ikke alle venter et svar.  

Et barn som spør hvorfor en bille gjorde det som den så, er det ofte en egen-forventet undersøkelse. At 

man kanskje prøver å merke seg til senere, eller forventer at man selv finner et mål som billen er på vei mot. 

Man vet jo at man selv er sulten, eller har et hjem. Hva er det billen gjør? Hva katten gjør med musen blir 

etterhvert klart. Hvorfor man går til nutikken eller samler bær i skogen blir etter hvert klart. Når vi drar på tur 

for å se en fin utsikt, så blir slikt klart.  

Vi finner en sammenheng mellom sanser, behov og hele den fysiske natur gradvis, og etterhvert 

bevegelses-former som mestrer forholdet mellom kroppen og naturen. Eksempler som å springe og klatre, og 

hvor stødig man er, om man tør og ikke tør gjøre visse kroppslige saker. Man finner jo ut etter hvert hvor man 

står i forhold ti naturen og andre dyr og menneskers bevegelser.  
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Redskaper. Akkurat det samme. Det knyttes til de samme behovene og sansene vi har, matlaging, 

drikke, fabrikker som lager brus og biler, skruer og spiker. Og kort og andre spill, om så ludo, lotto, så erstattes 

den fysiske formen hvor naturlige objekter flyttes på, til at man har det samme på data. At ord, skrift, lyder, 

tale, bilder og film, til og med hudkontaktskjermer, er slik at vi kan utføre de samme symbolske virkninger 

for bevisstheten om sanser og behov, orienteringsveier og løsninger via datasymbolikk.  

En spade, en hammer, en tåteflaske, en spring, vask, en bil, buss, en matbutik og en jobb som lager 

noe eller gir service. Alt dette med eller uten hensyn til naturen oppfattes, men også at man merker ro, uro i 

frohold til lokalt miljø og i verden. Nettopp trussel mot holdbarheten til sanser, behov og kropp, og ikke minst 

da den adgang bevisstheten har som behov til å orientere seg, sammenlignings-egenskapen. Bevisstheten har 

i våken tilstand en konstant signalform til sammenligning. Det sies også at dersom nerveceller ikke får 

informasjon, spesielt cellene i hjerenbarken, og til visse sanser, så dør de. At en lapp foran det ene øyet kan 

forårsake at synsnerven visner og dør.  

Tale og skrift, symbolspråk, kroppsspråk, alt vi kan sanse, også teoretisk, kommer inn via de fysike 

veier for det meste i språket og i informasjonskilder. Etter den fysiske opptaksveien, reagerer sanser og behov 

med å rette dette i retning av, og som påvirkning på bevissthetens innstillingsgrader av styrke og retning for 

de behov og sanser som gjengis i bevisstheten. Sanser og behov innstiller viktighetsgraden og styrke-

hastigheten til den bevisste operasjonen av sammenligninger som nå skal settes sammen. 

I denne forbindelse finnes det et forhold som bevissthets-feltsystemets grunninnstillinger er i kontakt 

med som vi ofte ser. Rekkefølgen på noe, årsak og virkning, og til med av hvilken grunn, mål, kilde som 

utløser noe. Vi kan forstå at det er rekkefølge på mat på tallerken, så på skje, så åpne munn, putte skje i 

munnen, tygge matenm svelge denne. Vi trenger energi til stoffskifte-energien som kroppen benytter til 

bevegelsesfunksjoner og sanse-næring slik at sanseorganer ikke svekkes og at behvossystemet holder seg 

holdbart inntakt. Får det som trengs. At biter følger etter hverandre i rekkefølge.  

Når vi ser en steinblokk som raser og dytter til ande steinblokker, så er det også tydelige rekkefølger 

på noe lignnede slik som alt som faller og kolliderer med noe, et tre eller bakken, faller i vannet. Nå er 

rekkefølgen der, men vi ser her lenger ikke spesielt behovet, sanse-tilfredstillelsen, noe spesielt mål og mening 

i slike rekkefølger. Spesielt når det ikke er livsvirkende egenskaper.  

Men hva vi så må passe oss for, og at det finnes årsak-virkning, rekkefølger, kilder ogmål, det tror vi 

stort sett på. Vi har lett for å sette sansr/behov inn som følelser, og slik sett se naturens egenskaper via vår 

følsomhets-grad for noe, og kan slik sett ofte se noe dypere skummelt eller godt i naturbevegelser som elelrs 

kunne virket hensiktløst. Hvorfor skjer noe? 

Bevissthetsfunksjonen ser ikke ut til å virke om det ikke finnes noen nervekontakt, ett utvekslende spill 

mellomnerveceller og nervsentra. Visse huskfunksjoner og visse bevissthetsegenskaper forsvinner i takt med 

hvilke sentre elelr celler vi kutter ut eller kobler fra. Alt tyder på at fysiske verdens krefter og virkninger når 

frem til en bevisssthets-koorgerbar bevissthetsfunksjon, der bevisstheten er en sammenlignings-felt-prosess 

for følelsesstyrker og formasjons-egenskaper.  

Følelser er gjerne en erfaringsopbygning av lyst og ulyst over lang og gradvis mer komplisert tid og 

prosess, og som sik kommer som en sammenligning med langt færre styrkevirkninger i det nye vi opplever. 

Følelsen vi har av noe er altså ikke bare liten, den er gjenstand for en underbevisst, og bevisst sammenligninge 

med et større følsomhets-kompleks vi alt har arbeidet oss opp.  

Vi kan få en sterk følese av hele følsomhets-komplekset vårt, men som regel hentes sdet frem følesom-

hets-perspektiver kun rettet inn mot typen følsomhet som blir sanset, er som behov, som den aktuelle 

opplevelsen, og hvilke følsomme virkninger som virker på hverandre og er sammenlignbare, eller kan blandes. 

Likt som krydder-blandinger og farge-sammensetninger. Hvordan føles det. Nå. Eller i hvilke sammenhenger 

eller totalt som plass-nivå i følsomhets-verdenen. 

Vi kan ta eksempler med husken vår. Vi kan kanskje huske hvor mette vi ble en gang, og hva vi ble 

mett av, hvor ofte, eller hvilken sist dag vi ble veldig mette. Og likedan med når og hvor sultne vi var. Dett 

har hendt, er opplevd, er lagret i husk i den grad vi husker dette. I husken kan vi ut fra flere erfaringer kjenne 

litt til hvordan middel-verdien for metthet er for oss. Hva vi godtar som rimelig følelse av metthetnok til at vi 

ikke må eller bør ha mer. Et slikt gjennomsnittsnivå kan vi nok sammenligne med bevissthetens følelse av 

sult, og da cirka hvor mye vi ønsker oss av hva.  

Men om vi vi da spiser 3 brødskiver slik vi følte for, eller skal til å spise disse tre skivene, så kan ikke 

husken vite, føle, merke hvor mye mette vi da er på grunnlag av tidligere informasjoner.  
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Vi kan plutselig merke at vi ikke orker mer enn to skiver, og også kanskje at vi kjenner at vi må ha to 

brødskiver mer. Dette kan helle rikke bevisstheten vite noe om, om ikke bevisstheten mens man spiser, kan 

sende signaler eller få nye signaler fra samme behovssystemets sult- og metthets-hormoner, eller eventuelt 

smaks-mettelse, at vi ikke orker mer av denne typen, men kanskje kan orke en skive med noe annet. 

Dette betyr at de behov som bevisstheten føler seg innstilt på å utføre, spise, må få gjensvar fra det 

samme behovsområdets balanse mellom sult/mett-hets-virkninger, og slik hele tiden få signaler om graden 

metthet/sult. At på et visst nivå, likt som husket, eller litt mer eller litt mindre, vil nå markeres med en mett-

nok-følelse. Erfaringen hjelper til, husk, at i slike tilfeller når turen er lang, så kan det være best med litt 

reserveenergi. For sikkerhetsskyld tar man en brødskive til.  

Ikke mer. Erfaringen forteller at det ellers blir for tungt å gå, slapphet, og at det ikke blir like hyggelig, 

eller langt mer anstrengende. Poenget mitt er at det er en kontinuerlig kontakt mellom behovssignalgiverne og 

bevissthetens behovsfølelse, og respons mellom disse aktene, og at behovssignalene bruker bevissthetens hjelp 

til hvilke bevegelser og mengder som kan puttes inn for at man når et punkt der behovet i bevisstheten og i 

kroppen er i overenstemmelse med hverandre.  

Dette viser at sanser, og behov som det kommer inn millioner av i oss hvert sekund, gir oss en sanse-

behovs-respons på alt av kulde-varme, vått og tørt, vondt og godt, farger og kontraster, lyder, toner, lufttrykk, 

balanse, lukt og smak, pust, og puls fra lunger og hjerte, og stemningsleie som virker inn på bevisstheten, der 

sanser og behov gis med styrke som vi i samme grad stigning og senkning i nervesignalene gir samme økende 

og synkende tilstand som følelser i bevisstheten.  

Behov-sansningen har også styrke, følelsesregulator, drifter følelsesstyrken. Dette betyr at forskjellige 

følelser kan blande seg sammen også og vi får nye felt-virknings-styrke-blandinger. Det igjen betyr at 

grumsete gråfarge og svak rødfarge, sterk lilla, og kontrastgradene til dette er fullt mulig felt-styrkevirkninger. 

Forskjellen er at fargene ikke er statisk ro, men vibrerer står i kontrast til hverandre, og gir blandings-felt-

virkninger som er annerledes enn mange lineære feltopplevelser, eller kun bestemte vekslingsmønstre som er 

lite blandede feltvirkninger.  

En slik annerledes følelses-blanding, styrkevirkning er hva jeg mener godkjenner at virkningen rød 

finnes, eller virker, og at det ellers ikke skiller seg ut fra lys generelt, men at fargene er virknings-forskjeller 

som feltkrefter som virker inn i bevisstheten annerledes en bare form og styrke, men som del av dette da 

styrkefom og slik som egenskap, en farge ikke skiller seg fra hverandre som objekt-oppfattelse. Det er ikke 

slik at vi merker form, så styrken, og langt senere, plutselig merker fargen.  

Den ses likt med det objekt som trer frem. Det er ganske likt som med de magnetiske feltlover og 

bevegelses-virkninger der, av mange mønstre og muligheter, også som ved superledning, noe utenom slik vi 

tenker på som mulige hendelser. Vi godtar at slike lover eller virkninger finnes. På sammen måten må vi nok 

godta, klare å akseptere at farge-kraft-virkninger finnes som respons mellom en slags smakssans for 

frekvenser, på samme måte som nettopp blandinger av krydder eller av magnetiske og elektriske gjensidige 

påvirknings-styrker virker. At man godtar at de er faktiske virkninger.  

Videre gjelder dette for mange følelses-virkninger, smerte, angst. Forklaringer som frekvenser og 

blandinger mellom slike er jo bare en av forklaringene for farger, fordi styrker og blanende nervesignaler, ved 

siden av ofte en smak eller lukt knyttes til farger. Eksempler, en eplesmak og fargene på eplet. Eller en 

sjokoladesmak og fargen på sjokoladen, likedan sukker.  

Om alle fargede saker smakte ille, ville neppe farger på grunn av ille lukt eller smak være noen 

sensasjon lengre. Det skjønne og estetisk smakfulle henger ofetst sammen med at smak og lukt har opphøyet 

fargenes status også. Om kun lyn og torden fulgte regnbuen, ville vi ha forbundet den med angst og dommedag 

i stedet. Det skal mye til at fareger alene ikke bindes til andre duse følelser som mykhet, mykt tøy, smak og 

lukt av klær og mat, eller god lukt i naturen. Nettopp fordi vi skiller mellom godt og dårlig i naturen som en 

logisk normal reaksjon for hva som er friskt og sprudlende, og når det slett ikke er det.  

Vi søker det gode og smakfulle. Bilder og ting med farger og form kan gi oss «den skjønne kunst»-

opplevelsen. Vi kommer heller ikke utenom at balansen i kroppen vår er ønsket likedan, at den er mer nøytralt 

innstilt, og at vi slik vet hva den tilfredsstilles av. Hva som er fysisk, nærings-rikt, som gjennom naturen i 

bevegelser, smak og lukt git oss følelser, om så en annens kropp eller væremåte vi er komfotable med fysisk. 

Dette virker direkte inn på følsomheten vår og får de følelser vi lett etterlengter, og føler behov for. Dete igjen 

gir oss en optimistisk bevisst livsfølelse, ofte logisk og følsomt akseptert samtidig som ønskelig og villet. 
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Om vi får for mye av natur-grunnstenenes ulike, ikke-nøytrale ladninger, elektrisk negative og poitive 

ioner, molekyler, også i kombinasjon som syrer og baser, så skader dette oss. Alt det er for mye av i en retning 

slik kan ta livet vårt, skade oss, gi oss mye smerter over kortere og lengre tid, gi sykdommer, og dette har med 

samme balanse å gjøre som pusten vår, hjertet vårt, magesekken vår, og om kroppen føler seg uvel eller 

forgiftet.  

I denne forbindelsen er det nøytrale målet eller balansen en tilstand som det søkes å holde innenfor en 

grenseskala av naturen selv også, men er veldig sterkt effektivisert i livskropper som nettopp lever av å bryte 

ned baser og syrer til mer holdbare nøytrale sammensetninger i kroppen vår, og står for det vi kaller 

hoemostasen, eller om vi vil homeostasen, altså nærmest lys-regulerende mikrobalanse-arbeidere i kroppens 

kjemi, både for nervesystemet og lymfesystem, kroppsvæsker, for både lyd og lysvirkninger. Vi tenker ikke 

så mye på dette, men støt og lydtrykk har een start med at elektroner og lysmasser utgir energier som gir slike 

konsekvenser.  

Da er det lett nok for kjemikere og fysikere, og for Bohr, Dirac, Schrödinger, Hawking, og for den 

sakens skyld Lisa Meitner, å se det hele som et kvante-hopp-funksjoneklt system. I og med at det oftest er 

spesielle balansenivåer som utløser et flytt av energi til ny stilling, eller som bestemte balanse-nivåer de 

kommer til. Når fysikerne ser det hele slik er det viktig å komme med et varsko.  

Selv om Hawking viser til at de samme lover gjelder like godt langt ute i universet og rundt sorte hull, 

slik som den generelle relativitetsteorien knyttet til gravitasjonsberegninger som Einstein hadde, og at Lisa 

Meitner med partikler, og Hawking også med store systemer kan vise til at E=mcc, og at energiene ser ut til å 

være konstante. Det er ikke like lett å si at dette dermed er bevist for alt i mikrokosmos og makrokosmos. Men 

det antydes inn til verdier som enten er så og si perfekte, 100 prosent i regne- og målings-gradene, til generelt 

98-99,9 prosent av alle tilfeller.  

I nærmiljøet vårt kan vi beregne nesten alt inntil over 99,9 prosent riktig slik, og mange ganger et 

perfekt svar slik som vi ikke klarer å finne en feil med. Ikke rart de tror på en fast balanse og skre universelle 

eller sikre fysiske lover. Men midt oppe i dette selv om vi aldri så mye har finjustert på Newtons beregninger, 

så gjelder fremdeles de proporsjonale forholdene han henviser til.  

At det er en kontinuerlig, og analog, funksjonell overgangstilstand for hvor mye kraft det er ved 

utvidelse og sammentrekning av de samme kreftene, og de følger denne planck-ligndne rettelsen, 

korreksjonen, likt som med Lorens-beregningene av sammentrekninger og tidsforsinkelser for energier. 

Poenget er at det vi kaller kvantenivået finner den normale ny balansekraft-plassen i et atom eller gjennom 

reaksjoner med mange andre partikler.  

Det er ikke en unormal ulogisk balanseplass, men stemmer akkurat med de motvirkende energi-

balansene for avstander og hastigheter i forhold til innkommende eller avgivende energi, og som skjer fordi 

det oppfører seg likt med bobler som skiller ut en liten boble som sklir inn i laget til boblen som danner en 

ring rundt den andre boblen. Logisk tilpassende nivå for energi-balansen. Fysikerne vet inderlig godt at det 

skjer en transformasjon, en endring av feltvirkningsmønsteret som foregår mellom stadiene, inntil at det blir 

en synlig registrert posisjonsendring.  

Stort sett tar det tid. I noen tilfeller der balanser må justeres i helheten vil to motsatte ladninger bygges 

oppsamtidig med en avstand hvor det virker som tidsforskjellen ikke er der. Men lokalt sett på deres plass, 

plassens relative samtid med den andre plassens relative samtid, så er det som foregår som virkning hele tiden 

også. Men det skjer altså hovedsakelig som en rekke-følge med plasskifte vi kaller årsak-virkning vi kan 

lokalisere.  

Skjer det som to plasser sin balanseendring i forhold til helheten må vi bare innse at de to plassenes 

nye balanseforhold skjer samtidig lignende Bohrs eksempel med øyeblikkelig virkninger for noe med avstand 

mellom. Balansen i differensialkraften er ferdig lagt før utveklinger skjer, som den konstante energien, og 

utover den beregnende energien som Einstein sikter til med de fysiske gravitasjonslover, som slik sett er riktig.  

Det samme problemer oppstår når partikler har funnet sin balansetilstand i rommet, at de om de deles, 

ikke kan utveksle med andre, smokker tilbake som gummistrikker for å danne orginalpartikkelen igjen. De er 

på en mest mulig nøytral plass som dekkende for romkraft-balasnen totalt sett. Med andre partikler i nærheten 

kan vandirng av energier foregå ut fra logiske balansetilpasninger, men ikke når de er alene i rommet.  

Den oppgitte matematiske og fysiske formel-nøyaktighet gjelder som regle ofte de stabile trinnene, og 

i noen grad for intervaller i transforamsjonsoverganger for feltkrefter, fra en energitilstand til en annen.  
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Da endring er en fast egenskap i tilværelsen, så vet vi at de logaritmiske svigningene finnes, og det er 

hva CERN obserberer så meget av, i partikkeleksperimenter. Avvik kan her være store men indikerer størrelser 

og overganger. Vi ser oftest ikke hastighetsløkker i feltlinjene, utenom at vi beregner en planckdifferense i 

dem. 

Meneskers dagligliv har mange paralleller til dette. Ustabile tilstander. Ligenende er det med en orkan. 

At det er et høyt og et lavt trykk som utjevner hverandre gjennom en rotasjon, er en balanse-utjevningsprosess. 

Vi kan ikke dele dette opp i mange enkelt-uavhengige tilstander. Mellom en kvanteverdi-sammenligning 1 og 

en kvante-sammenligning nr 2, så finnes det en feltvirkende transformasjons-overgang, men at mellom to 

atomskall, og med nær lys-hastigheten og lys-hastigheten, så rekker vi ikke å måle denne omdannelses-

prosessens forferdelige korte øyeblikk av noe så smått.  

Men vi kan komstantere at den fulle energien tilsvarer de posisjoner som for oss synes øyeblikkelige. 

Forskere som ligger helt i front forstår dette jeg sier her. De vet at det er noe normalt balanse-tilpasset med 

partikler og frekvenser og overgangsverdier, og et hendelsesforløp som vi ikke klarer å fotografere spesielt 

godt, kun beregne, og som viser at energien er inntakt i sum av prosesser. 

Så på den ene siden kan adferds-filosofer og sosialantropologer hoppe over å se kvante-sammen-

ligningene fordi det er for mye, for smått og lite observerbart i makromålstokk som livsformene fordi de er så 

store. Men med en gang vi lurer på om hva som er årsak til et skifte i adferd av en gruppe, eller av arvefaktorer, 

må vi inn med kvanteberegnende hjelp, for å lage vaksiner eller gi en god kost i saken. Resptorene til Covid-

19-vaksiner, hjernehinnebetennelse, genetsike endringer i mennesker og natur, og arvefaktorer, flimmerhår, 

mage-, tarm- og pusteceller hos mennesket. Vi skal være klar over at kvante-forståelsen også gjelder enhver 

temperaturforskjell som påvirker alle energiendringer. En solfyllt dag, eller en snøstorm, orkan. Hard frost og 

forfrysninger, eller heteslag. Her er lyste, og varmestråler på sitt ypperste når det gjleder alt som gror og birker 

inn på bio-organsike vesener fysisk sett. 

Også når det gjelder den fulstendige homeostase, eller foto-homeostase, altså den totale energi-

reguleringen i kroppen. Vi kan lett si at en perfekt utbalansering som orkansirkelen ikke er heldig for våre 

egne behov, og at vi måler lykke-ulykke, hell-uhell, synd, renhet, oftest ut fra egne behov, og setter vårt eget 

behov opp mot hva en slik natur-utjevning gir av skader. Kort sagt at vi uansett setter vår egen holdbarhets-

følelse, egne behov som hvordan tolkning av balanse skal være i naturen.  

Vi må nok enten vi vil det eller ei, forstå at gravitasjonskraften er med i denne balansereguleringen for 

tillatelse av partikkeldannelser og deres energinivåer eller ikke. Og at det lenger ikke holder å se bare til lyset. 

Vi må se til alle de tynnere konsentrasjonsdannelser i feltkreftene også, og vite at partikler og funksjoner i 

levende og dødt reguleres balasnert fordi gravitasjonen er med i et ferdig kraft-motkraft-balansert system som 

gravitasjonen er en del av. Del som et lokalt utskilt felt fra en større balanseende virkemasse.  

 

Det betyr at mennesket og jorden, partikler har en omliggende balansert kraftmasse rundt seg, noe som 

holder kropp og bevissthetsfeltene sammen, og som gjør at bevisstheten ikke bare flykter tvert vekk for godt, 

og øyeblikkelg. Det er en del av samme kraft og har en avhengighet av hverandre: Jeg vil spise, betyr at kropp, 

munn, tunge, svelg, mage og bevegelser, gripeevner, hender og bein må jobbe, virke fysisk. Likedan så kan 

det ikke skje fysiske saker med en kropp uten at det virker inn følsomt eller bevissst for oss.  

Og det er inne denne innfangede sfæren jeg anser at bevissthetsfunksjonelt sammenligningsfunksjonelt 

system fungerer, og holder seg på plass her hos de fleste gansek inntakt som et samspill kropp og bevissthet 

som de lever og virker i samme ressonanskasse. Ikke så ulikt Spinozas psykofyfisake parallellisme. Heller 

ikke så ulikt Yin-Ynag-modellen av forandringens kraft, og som har Det samme, eller TA, grunnfunksjonne 

som basis. I den vestlige verden ønsker man helt og holdent å holde seg til kun logiske argumenter for kreftenes 

virkning, og hvor man mateamtisk og geometrisk, samt som kraft/energi, kan sammenligne alle prosesser.  

Deres Energi-mot-energi sier jo det samme, og det er ikke uten grunn at Einstin, mange fysikere, og 

Hawking lette etter en mer sikker forståelse av en enhetlig felt, og som østen og vesten ønsker seg, et helhetlig 

forståelig alt. Eller lignende for en kraft-motkraft, enhetsfeltet. Ja lokalt sett ja. Men som en motkraft til det 

ekspanderende univers er deres modeller uten mulghet så langt. Da må de rett og slett se at de samme lovene 

dannes av differensialkraften slik jeg fant dem, med basis i den elsdre kraftmodellens grunnfunksjon i 

Forandirngskraften. 
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Det er klart at dette er ord. Som hos alle, og også som symbolsk, likt med matematikk og logikk av 

klare eller kryptiske systemer. Forskjellen er at de som arbeider seg inn i slike felt som fysikk, natur, kosmos, 

mennesket, livsformers kropper, og deres sanse- og behovs-systemer, følelser og bevissthet vil altså merle seg 

at det som her fremlegges ikke er tatt ut av luften. At det slett ikke er en kun triviell suppestasjon, selv om de 

er gode å ha. 

Omsrogen, Freud, Jung, mange med dem, og senere avdekninger fra både nye psykologiretninger og 

behandlingsformer, avdelkning av sykdommer og medisin, og behandlingsmåter, om årsaker, har gitt oss en 

vanvittig innsikt i et større bilde som ikke helt har kommet frem til folk enda. Mye av det nevnte er alt 

gammeldags. Fantastiske innsikter åpenbares gjennom celleforskning og behandlings-ekseperimenter både for 

kropp og sinn, og gir en dypere forståelse for mennesket enn den man til vanlig opplever. 

Jeg kan bare bifalle alle hjelpeorgansisasjoner og effektive omsorgs-kunnskapsrike mennesker og 

institusjoner. Men jeg er fult klar over at kun få prosent av verdens systemer slik holder grensesprengende 

mål, om ikke at de retarderer menneskets mulige forfrisknings-muligheter.  

 

Nå forventer man seg at bevissthetens funksjoner og fremstillinger kanskje skal ta for seg alle 

psykologiske funksjoner og psykologiske retninger, alle former for stemninger, årsaker og virkninger, eller 

litteraturen, romantikken, følelsenes absolutte alle former. Det er nok ikke helt meningen. Men det er det 

underbyggende virkningsgrunnlaget for alle disse variantene som er det viktige. All videre informasjon vil 

heller gis i eksempler om hva folk opplever, hva som vi ikke vil tro om vår egen hjerne, sanser, behov og 

oppfattelses-muligheter, og hva som særmerker det man kaller super-mennesker.  

Men allerede ved eksempler på fantasi, eventyr, science fiction, utrolige oppfinnnelser, og tekniske 

fremskritt, fremkommer den utrolige sammenlignings- og kombinasjons-evne vår bevissthets-funksjon har, 

og at den ikke oprerer alene. Den er knyttet til sanser og behov, kroppen i sin fulle tyngde, og den er knyttet 

ekstremt sterkt til husk-funksjonen som benyttes i kombinasjons-evner. Det samme kan benyttes for 

kortidshukkomelse og sammen med husk slik kreere mange øyeblikkelige påfunn, humor, fantasi, og virkelige 

mulige oppfinnsomheter og ideer.  

Jeg har vært inne på noe av dette.  

Konklusjonen min er at bevisstheten stort sett er en sammenligningsfunksjon, og den er først og fremst 

knyttet til våre sanser og behov, kropp og natur, funksjoner i kropp og i møte med natur som vi er helt avhengig 

av allerede bar ved vår tyngde her på jorden og vårt nærings-behov med naturen som ressurs for oss. Vi 

reagerer på andre dyr og mennesker, på natt og på dag, på fjell, skog, ørken, hav, vann, sletter, planter, på 

stjernehimmel, vindene, på alle sanseinnntrykk, og et eller annet element av menneskelighet knytter vi til oss 

i denne avhengoghets-prosessen mer enn andre. Eksempler, venn eller familie, fremmede, foreninger, 

livssyns-grupper, politiske eller religiøse systemer, en sjelden person vi finner fordypelse i.  

Vi undres over hva som er verdens ende eller uendeligheten, hva for andre slags livsformer som finnes 

eller om noen er makne lik oss. Vi favoritiserer sport, musikk, fritidsadspredelser, ferier, andre ganger yrke 

og stilling. Vi henger oss ofte sterkt opp i det vi synes er trolldom, tryllekunster, magi og mystikk, og ikke 

desto mindre fordi vi lurer på det. Men vi ror også på at det er uante krefter vi kan tilegne oss på både godt og 

vondt, lykke/hell, ulykke/uhell, at vi har et forløp, en skjebne.  

Det er heller ikke så lite av gode slutninger som kan gi et verdig og ofte langt liv. Vi er mange som har 

kommet til for kort. Og vi er mange som hindres i nettopp det å kunne bygge opp det gode. Holdbare for oss. 

Ikke lite settes inn her på samliv, partnerskap, og følelser med konflikt i seksualitet og i samvær. Vi er også 

altfor mange som er voldsomme og likegyldige ovenfor andre.  

Vi vet det meste av dette selv, og vi unngår det meste som er til ubehag for oss i mange tilfeller.  

Summen av denne underliggende viten er en del av det sortementet som den bevisste prosessen gjennomgår 

for at vi skal beholde noe av oss selv om vi kan.  

Selve prosessen bevisstheten fungerer som er derimot uungåelig. Den sammenligner, alt og hva som 

helst, med noe likt/ulikt, Godtat, ikke-godtatt. Vi merker forskjell på like og ulike, men vi gjør dette normalt 

i store mengder, som tilsammen danner en mønsterbølge, en aldri så liten bevissthetsflom, En vis 

ammenhengende driftsbølge av hednelser vi opplever, enten direkte eller som husk, eller begge deler samtidig. 

Oftest er det umulig å unngå husk-erfaringen. At vi stiller oss uforståelig, eller føler det mereklig, er oftest 

nettopp en virkning fra tidligere sammenligningsgrunnlag, hva finner likt noe eller ulikt noe, noe vi alt har 

godatt eller forkastet. 
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KAPITEL 21 Bevissthet, Kvanter, Evolusjon, Data! 
 

Både molekylær-biologien, gen-forskningen, psykologien, nevro-kirurgi, med forskning på 

bevisstheten og på hva som de mener kan være årsak til slik så godt de kan denne veien, har ofte noe til felles 

med Datamaskin-operatører som forsøker å skape kunstig bevissthet, og med evolusjonister som mener de 

forstår seg på forholdene av virkninger ved de prosess-trinn som fører fra en form til en annen med stadig 

bedre egenskaper så sant de kan bringe dette med inn i fremtiden, for forståelse av bevisstheten vår. 

For å begynne med kan vi ta den store troen på datamaskiner og muligheter her til å bli bevisste, få en 

egen bevissthet. Om jeg hører at en datamaskin sier «God dag, og velkommen», og så navnet mitt som er 

skrevet inn på denne IP-adressen til datamaskinen, så tror jeg ikke at maskinen er bevisst og forstod at det var 

meg. En annen kunne jo ha lånt maskinen en stund.  

Jeg kan riktig nok lese setningen at «Onkel har det bra», i en bok, men jeg tror derfor ikke at boken 

har det bra, eller at den svarte teksten har det bra. Jeg er da ikke helt idiot. Den som har skrevet dette i en 

oppdiktet fortelling eller i en selvbiografi med en ordentlig onkel man tenker på, mener å henvise til et individ, 

en levende person som er bevisst og har følelser slik som oss mennesker, livs-organismer med bevissthet, slik 

at man kan vite om man har det bra eller ikke. At her kjenner vi igjen onkels følelser på oss selv, vår egen 

opplevelse og erfaring med følelser, saksforhold. 

Vi kan bruke strømbrytere kalt transistorer til å fungere som på og av, lys, ikke lys, eller at også en 

ledning fra transistoren går til et av 10-20 lysrør i et display, en tavle. Eller lyse dette på en skjerm eller tavle. 

Vi kan lage tegn for på og av som 0 og 1. Altså det binære digitale dataspråket som vi kunne kalle maskin-

språket før vi fikk data. Vi kan lage ett tastatur som har ledning frem til denne transistoren som skal lyse slik.  

Om vi har flere ledninger fra tasten, kan vi få flere lysrør til å lyse i samme område, posisjonen, slik at 

vi kan skrive ett tall eller bokstav på skjermen, eller inn i datamaskinens minne-brikker, formet som inne en 

klamme vi kaler et tekstdokument. Vi kan derfor lage de 10 tallene fra 0 til 9, og alfabetet, videre da punktum, 

komma, kolon, spørsmålstegn, pluss, minus, gange og divisjons-tegn, er-likstegn, deletegn, skråstrek, 

parentes-tegn, utropstegn og klammetegn. Strek-tegn. 

Vi kan nå velge å slå på et annet register, nummer to som står ved siden av det alfanumeriske registeret. 

Her er det laget de greske bokstaver for samme tastatur-plass. Det betyr at ledningene fra hvert tegn går til 

noen litt andre av de samme lysrørene, og vi ser nå det greske tegnet for D i stedet, slik ∂. Med tusen slike 

små register for omkobling av språk, og som vi godt kan legge til lydregister til, innlest eller som et fonetisk 

språk-register som klarer å gjengi det meste for lydspråk uansett språk, fordi hvert språk viser sin fonetiske 

tolkning som toner, og datamaskinen leser nå høyt for deg det som står i teksten.  

Dette gjør den ved at programmet skiller mellom ord og opp-rom gjennom telling og plassering, og 

hopper fra det første ordet til det siste i rekkefølge som på skjermen, men avslutter med punktum. Den skal 

ikke si punktum og komma og utropstegn, så programmereren har matet inn at disse tegnene er stumme. Ikke-

tone. Rekkefølgen av tall og ord er tastet inn i et tekstregister, som kan lyse som en klamme på skjermen. Det 

som ble markert, og ikke et annet tekstregister som det kan opprettes mange av.  

Heller ikke nå tror jeg at Datamaskinen vet, forstår, er bevisst at «Onkel har det bra!». Jeg tror at den 

som skrev dette, kanskje meg selv, henviser til onkel eller noen andre som er et levende individ med følelser 

som meg, som jeg kan kjenne igjen til en viss grad, da jeg selv er følende. Jeg tror heller ikke at det er teksten 

på skjermen som har det bra. Og jeg tror ikke at bryterne, transistorene har det bra, spenning av og på, eller 

lys av og på, på skjermen, eller formen 0 eller 1 som dataspråk, eller det alfanumeriske registeret har det bra! 

Når jeg tenker, er bevisst så er det en samling av hele setningen og den formen som hele dette utgjør 

som en menings-rekkefølge som jeg har oversikt og sammenligning av som fungerer som bevissthets-innhold. 

Om jeg mister noe av setningsrekkefølgen kan jeg stort sett misforstå, eller ikke forstå meningen i det hele 

tatt. Uten sammenligning av samvirkende referanser, så kan jeg ikke forstå, være bevisst om hva dette gjelder 

eller er. Det er lignende med stillbilder. Om jeg kun har enkeltinntrykk i øyeblikket, kan jeg ikke vite om bilen 

rygger eller kjører fremover. Vi må sammenligne med noe:  

Hvor er fronten: Hvordan vet jeg at fronten kjører fremover: Er det noe på bildet som kan tilsi at den 

rygger i stedet. Med enkeltinntrykk kan jeg ikke sammenligne med forrige øyeblikk og heller ikke med et 

tenkt neste øyeblikk. Med et enkeltbilde eller et stivt bevissthetsbilde, så kan jeg heller ikke sammenligne om 

mannen titter ut av vinduet og ser bakover som at han rygger.  



 

 

226 

Stiv bevissthet og stivt fotografi uten sammenligning gir ingen sammenlignings-forståelse, eller en 

oversikts-bevissthet som gir pekere til fremtid eller fortid. Det finnes ingen årsak-virknings-rekkefølge. Men 

vi som er bevisste vet bedre, at vi forstår en hendelse eller virkning ved alt vi ser i relasjon til noe annet. På 

denne måten kan vi ikke titte opp på et vindu og forstå at, «Oy, dette er et vindu». Da må vi sammenligne. 

Om jeg forstår at dette er et vindu, så betyr ikke dette at jeg forstår hva kvant er, hvorfor den er, eller virker 

slik den gjør?! 

Jeg kan altså sammenligne det jeg tenker, med at jeg har lært ord for det jeg ser, hører, tar på, føler, og 

videre som erfaringer med lignende ellers, smaker og lukter. Jeg kan tenke meg at vi lager språk, lærer språk, 

lærer å snakke, alt tar tid, og jeg kan tenke meg at jeg stadig forstår noe bedre enn før om jeg erfarer mer om 

saken, om ord, begrep, alt jeg ser som jeg ikke har navn på enda. Har ikke ord for! 

Jeg kan altså tenke meg at jeg kan bruke noe til mine behov, særlig de som vi lever av, luft, mat, 

redskaper til slike behov, sage trær og finne ull for å få seng å sove i, fordi jeg har behov for å sove, kanskje 

helst holde meg under en trygg dyne en del av døgnet. Noen vil helst ikke titte opp av denne dyna i det hele 

tatt. Av ulike grunner, både gode og dårlige.  

Jeg vet altså at jeg kan finne råvarer til en datamaskin i fjellet og sanden, at jeg kan smelte dette til 

transistorer og dope det kjemisk med pluss og minus-stoffer, regulere dette så det virker for strøm om det er 

over 3 volt og ikke virker for strømmer under 3 volt. At jeg må ha strøm eller batteri, ellers må jeg lage dette 

også. Så må jeg plassere alle transistorene i en rekkefølge slik at det fungerer som alfanumerisk register og 

tastaturregister og skjermregister, og selvsagt dokumentregisteret der teksten skal ha sine rekkefølger.  

Om jeg vil save det jeg skriver, eller kopiere dette, må jeg trykke på en annen knapp, der instruksen 

eller oppsettet transistorer da med if, repeat, hold-på-teksten, fungerer som lagring, flytt eller kopier. Dette 

betyr: Finn tomt register 000. Kall register «Navn» La samme 0-1-rekkeføge i dokument «tekst1» flyttes til 

«dokumentNavn». Kopi ferdig. Men om jeg vil flytte hele dokumentet så må jeg enten finne et nytt register, 

der det i program-meldingen står, gå tilbake og slett det forrige tekst1-registeret. Da er hele teksten blitt flyttet. 

I virkeligheten med en skrift på et ark, så kan jeg bare putte handlelappen i register «Lomma»! 

Jeg kan altså lage datamaskinen, språket, hva denne skal sammenligne, og operere som. Men så kan 

jeg spørre datamaskinen om det samme: Den hverken vet eller har utstyr til å prøve å finne ut hvor råstoffene 

skal hentes, ikke uten at vi har laget søkeprogram, kjemiprogram, mekaniske deler og styreprogram for dette, 

og utfører da bare sammenligning av postene en for en i prosedyren. Forsto du hva du gjorde i forrige handling 

kan du spørre maskinen om.  

Maskinen er ikke klar over hvordan prosedyren ble utført av strømkretsene, uten at vi programmerer 

inn prosedyrer for å samme svar, eller et program som kan søke gjennom eller finne ut av hva som egentlig 

skjedde. Vi tenker jo: Hvordan virker egentlig hjerte mitt? Bra, dårlig, og hvorfor virker det? Noen sier at 

hjerte er følelser. Andre sier at hjerte er en muskelpumpe som hvert minutt pumper 4 liter blod gjennom 

kroppen min med surstoff og næring til organene.  

Om et hjerte tas rett ut av kroppen i full fart kan det ligge og pumpe alene en stund? Hvorfor det? Om 

du slår hodet av høna så løper den allikevel avsted uten hode en stund slik soldater som mistet hodet gjorde 

det på båt-dekket under andre verdenskrig. Skal jeg tro at maskinen forstår seg på dette? Bevisst? Er saken 

både følsom og fysisk, sett fra vår bevissthet? 

Datamaskinen tenker ikke at: Hva med nullen ved siden av meg, vil den havne i samme svar-boks 

sammen med meg. Eller: At 1 eller 0 tenker at de kan vente seg besøk fra 1 eller flere 1ere og 0er dit de 

kommer. At transistoren tenker at: Hva består jeg av? Råstoff, fremstilling, krets og programoppsett. Om vi 

spør ett tekst-program eller excel-dokument, om hvilket program tilhører du, så vet den ikke det. Alt slik må 

i tilfelle mates inn. Og spør vi hvorfor den har blitt matet inn med dette så forstår ikke datamaskinen dette.  

Vi kan si fra at om det er over en viss varme, at datamaskinen skal si at det er fare på ferde for transistor-

oppvarming, men den svarer ikke at; Jeg føler meg uvel, kan noen skru ned varmen. Om det blir så varmt og 

ingen er tilstede, så har den følere og program som forteller når temperatur over en viss styrke er lik med eller 

mer enn faregrense og starter viften eller slår seg av slik det står i programspråket som har en slik switch-

kommando, slå av. Et rele skal da stenge strømkretsen.  

Å forstå betyr er-lik med, altså at vi sammenligner, like og ulike, ser forskjell på noe, og hvor likt 

forståelsen er med saksforholdene, om de er i overenstemmelse med hverandre; at det virker for oversikten til 

bevisstheten eller også handlingen som kan gjøres der det fysiske oppfører seg slik vi tenkte.  
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Men forstå, betyr også et nivå som å vite hvor noe står, er stilt, på forhånd. At Nå FOR-står vi dette: 

Altså kan sammenligne saken. Men det betyr ikke at bevisstheten har laget det vi forstår. At dersom jeg ser 

noe, så har jeg nødvendigvis ikke lagd det. I så fall måtte vi lage mye i verden.  

Å forstå noe på forhand betyr at vi kan senere sammenligne det vi forstått før det skjer, eller hvis det 

skjer. Uten sammenligning kan vi ikke forstå hva som er likt eller ulikt, kjent eller ukjent, fordi vi da ikke kan 

finne forskjell! Hvis er en sammenlignings-operatør. Sjekk like-ulike! At vi finner kjent-ukjent, 

gjenkjennelsen. Behøver ikke å forstås av den grunn. Alle gjenkjenner et tre, men få vet noe om hvordan det 

virker og kan være et tre. Men forståelsen må kunne gjenkjenne likt eller ulikt som kjent eller ukjent for at vi 

skal ha en bevisst sammenligning tilstede med en oversikt, fra og til saken, sammenhengen noe står i, oversikt 

og orientering. Veiledningen! 

Vi kan på lignende måte se på trinn i evolusjonen. Her er det også mange funksjoner som ligner data 

ved det at det er organiske enheter som samarbeider flittig. De fungerer etter de fysiske lover og kjemiske 

lover slik. Dette er ikke snodig. Det som er snodig er den effektive samlede virkningen som nesten har 

grenseløse fleksibilitet og virkning. Spesielt i samarbeid med andre deler av kroppen. Om vi brenner oss på 

tungen eller stikkes av en veps, så farer vi unna saken med hele kroppen. Eller strammer alle muskler. 

Det er en enkelt eller kanskje helt bestemte nerver som reagerer på hendelsen direkte slik: Og signalet 

er ikke særlig stort om vi sammenligner med sikringsskapet i gangen. Men allikevel så spenner alle muskler i 

kroppen seg og hundre kilo med kropp øyne, ører, nese, hud, lukt, hopper unna. Akkurat som at alt har brent 

seg. Eller alt har stukket seg. Ikke det at jeg mener at nesa og fingrene skal henge igjen i det brente. Men det 

som er besynderlig er at uansett sans, så reddes alle andre sanser oftest samtidig, og kroppen om det er verre 

saker som skjer. Vi kan med øynene se en stige falle mot oss og løpe unna. Det kan virke som at alt bare følger 

med for at det sitter fast i kroppen, hvilket det gjør.  

Vi kunne jo bare ha trukket inn tungen uten å hoppe helt vekk. Men samtidig har alle sansene slike 

smerte-grenser og opplevelses-tilknytting, også mange ganger som reflekser fra kroppen, før vi forstår saken 

bevisst: kalt affekter og pasjoner, virkninger som vi ikke helt forstår oss på. Joda, det virker følsomt også. 

Men her er det reaksjoner som gir en sterk følelses-puls, og likt med slik vi kan føle både det ene og 

det andre uten helt forstå, eller merke selv godt hva vi føler, nok til at andre kan gjøre oss oppmerksomme på 

oss selv, så er mange følelser også bevisst virkning, uten at vi dermed forstår disse. Når vi derimot ser 

sammenhengen mellom behov og saks-forhold, så kan vi forstå følelser mer slik som ved tenkning ellers; og 

ja, jeg er viss forelska?! Også behov er følelse: Jeg er sulten! Men heller ikke det klarer vi helt å forstå 

bestandig. Vi kan bare ha blitt fryktelig irritert, uten å tenke at vi egentlig er fryktelig sultne, gått over vår 

egen grense på grunn av andre handlinger vi er oppe i. Vi kan like godt bli deprimerte slik. 

Følelser kan også være times-lange, og blir analysert etter knep og matematiske metoder. Da kaller 

psykologer og forskere dette for følelser. Om det er sinnsstemninger, godt humør, raskere pulser, så ja, da er 

det sinnsstemninger. Full av sinnsstemninger og affekter, bie-stikk, eller dårlig karakterkort, uten følelser, 

eller følelser uten stemninger. Sinnsstemninger er å klø i rompa uten følelser, eller føle kløe uten stemning. 

Stort sett er de begge veldig nær beslektede. Litt rotete? Ja! Setter leseren på prøve. Å finne orden! 

Skyld-følelse, ansvars-følelse, om dette kommer brått på, er det sinnsstemning eller følelse. Kom noe 

som lyn fra klar himmel, eller viser det seg at det er en forståelig sammenheng rundt en slik stemning også. 

At sinnsstemninger kommer brått på er sannelig ikke den eneste formen for sinnsstemning. Fordi sinns-

stemninger godt kan være den humørformen, gemyttet noen har over lengre tid, formen, likedan som at noen 

er seg selv lik hele livet. Det kan ikke være lett å forklare følelse og sinnsstemninger når du ikke har noen 

anelse om hva det er eller gjelder. Allikevel er verden full av slike forklaringer. Det er normal-forklaringen. 

En absolutt forvirring. 

Det kan også være at et følelseshav topper seg i en spesiell retning av et behov eller en sansevirkning 

som slår igjennom bevisst, men med følelses-virkning, der man kan skille mellom gjennomslaget og den 

etterpå-virkende effekt det har på oss av det samme som roligere behandling av samme som vi merket. 

Så forklarer vi dette til en annen og da er det slik at det vi følte og det vi kan gjenfortelle om dette har 

ingen ting med hverandre å gjøre; eller henger det sammen? Henger følelser og sinnsstemninger sammen? 

Vi følger opp organutvikling og egenskaper ved arv som ledd i en stadig utviklende evolusjonsmodell, 

eller ved å studere fosterstadier i mikroskop, sammenligne dyr, mennesker og planter, gjerne med bakterier 

og så. At det er utvilsomt trinn. Det er så og så mange gen-forskjeller for fysiske organer og utseende, og hva 

vi er disponert for. Men kombinasjoner av makro-proteiner danner en ny videre plattform som kan endres. 
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Trinnene i foster, evolusjon følges opp av de samme trinn i fossil-lagene. Vi legger et befruktet egg, 

eller at egget klones. Dette forblir i samme tilstand som et encellet vesen, plante, bakterie. Det kan skje store 

indre endringer med nye trinn for utviklede egenskaper her også. Men det store de fleste snakke rom er når to 

eller flere celler virkelig utvikler seg sammen. Om det blir flere så er dette flercellede organismer, også som 

dyr. At flagellater kan være encellede, mens svamper, flatormer, maneter, bløtdyr som blekkspruter og skjell, 

samt pigghuder, kappedyr, fisk, kreps, insekter, pattedyr, mennesker, nettopp er dyr som har utviklet en del 

ekstra organ-funksjoner i flere forskjellige retninger.  

Men selv med hjerte, lever, blod, sanser og behov, så finner vi stort sett kun gangen i dette, og tilknyttet 

nervesystem. Og her kommer hjernene inn i bildet som ekstra store eller effektive nervesentre, og oftest 

behandlings-sentre for sanser og behov her, ved siden av bevegelse og bevegelsesstyring, hukommelse med 

mer. Nervesystemet for en av de mest sentrale plassene for tenkning, bevissthet og følelses-bevissthet. 

I alle fall for berøringsflate med bevisstheten. Ett sted møtes jo bevissthet og fysisk virkning. Og 

tydelig; for de fleste er adressen og overføringen ukjent, og enda bedre; ubetydelig og likegyldig: Og som de 

så annonserer seg som ekspert på bevissthet og fysisk kommunikasjon. Ikke minst forstår seg på bevisstheten 

og alt de har hørt at den kan gjøre, navn på dette og beskrivelse av forløpet, ikke funksjonen.  

Det er flere beskrivelser av dette enn det er gress-strå på jorden og sandkorn i ørkenen; at man kan 

navn på og hva det står i sammenheng med, og hvordan forløpet er. Men ikke hvordan det har funksjonelt 

sammenheng med noe annet, virker, eller, at navnet henviser til temaet, ikke hvordan temaet kan fungere 

virkende, og heller ikke hvorfor forløpet fungerer som det gjør, ikke hvorfor/hvordan det fysiske eller bevisste 

kan finnes og fungere i det hele tatt. De fleste snakker om årsak og virkning, men ingen vet hvorfor dette 

skulle fungere heller; hvorfor ikke bare rot. 

Vi kan slik sett få store problemer med de trinnvise forklaringer av det menneskelige fysiske system 

hva gjelder samvirke mellom forholdene og oversikter en bevisst funksjon kan ha da. Alt er delt opp såpass at 

det er umulig å lime det sammen igjen, kan det virke som. Det er her psykologien, hjerneforskningen, nevro-

kirurgi, nevrofysiologi, bevissthets-forskningen og begrep som sinnsstemninger og følelser og alt vi kaller 

kognitivt og komparativt kjører seg fast, da de umulig kan tas fra hverandre. Det som har styrke er også 

tellbart. At noe er også noe som virker. At om det virker og noe annet virker, og de er i kontakt så virker de 

gjennom og på hverandre. 

De samme spørsmålene som vi nærmest har ved dataprogrammering oppstår også her: At hvordan 

virker a på b, med mange svar som ligner data-funksjoner som er svar der emnene er separert fra hverandre 

men gir summer av sluttprodukter.  

Dette digitale definisjons-nivået, avgrensningene, kan lett føre til at en virkningskilde blir abortert 

vekk. Skjært hensynsløst vekk med Ockhams barberkniv, at man tar skalpen på forskningen før den har 

begynt. 

Vi ser det samme med kvante-forklaringer om bevisstheten. Her blir kvant og partikkel forklart som 

en spesiell energi-tilstand i en spesiell posisjon. Det lar seg gjøre å sette opp matematiske og fysiske 

beregninger av disse. Tabeller og logaritmer, differensial-ligninger. Omfatter kjemi og fysikk inntil det 

innerste beinet av dette. Du forstår alt om du har formelen! Elle ingenting? Dette kan også utrykkes digitalt, 

binært, totallsystem, med 0 og 1. Da kommer vi ut noe lignende dataforskningens begrep om bevissthet.  

At vi tror språk og forståelse er det samme! Men er det ikke noe som mangler? Svarene vi får høre er 

at protonet er den gode og elektronet er den onde, akkurat som at det er bedre å bli sluppet i kaustisk soda enn 

i svovelsyre. Rene protoner og rene elektroner dreper deg! Begge burde ha advarsel på forpakningen. Kvant 

har sjarm også! Fiktivt fordi det har særegen oppførsel, og gir lett forståelse mellom fagfolk. De holder seg 

stort sett til data, funksjoner, virkninger, og er ikke dårlig arbeid. Det som blir ett problem er at posisjon og 

verdi, også på svingninger, frekvenser settes stramt opp, og slett ikke gir den fleksibilitet som en bevissthet 

kanskje trenger. 

Vi trenger noe mer av kraft-virkningsendringer for å få en bedre flyt over dette emnet. Hadron-

vitenskapen, en egen gren, ide, for å kunne vise til følsomme, bevisste eller sosiale funksjoner kun gjennom 

partiklene og deres felter, er da det som ønskes velkommen. Ikke å forstå at det ikke kan være kombinasjoner 

av slike mengder eller felt. Men dette medfører også mulighet til mange forståelsesmodeller og vurderinger 

som ikke nødvendigvis er holdbare. En ting er å mene, begrunne, noe annet å bedømme og vurdere status over 

dette, hvem, og hvilket livssyn som nå undersøker disse sakene. Hva slags kritisk analytisk modell legges til 

rette her? Eller varierer dette? 
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Om vi nå går til kvante-energier er det ingen tvil om at alle endringer av temperatur, varme, lys, energi-

endringer, vil slå ut som en type elektromagnetisk virkning utover nøytraltilstander, eller den positive eller 

negative, eventuelt oscillerende tilstanden som er. Slik sett er det ikke noe av forskjeller fra naturen som ikke 

sender variasjoner av kvant-energi-forskjeller i frekvenser. I kroppen, om det så er få, så vil også radioaktive 

frekvenser tas opp og lagres lignende også røntgenstråler gjør.  

Alle celler i kroppen med deres enzymer og konstante varmeutveksling på 37 celsius-grader i snitt, 

betyr at kroppen bader i et konstant lysbad, der ioniseringer, ny-koblinger, spaltninger skjer i milliard-tall, (us-

billioner), pr sekund i hver celle. Slik sett er nervene også utsatt for dette i hele kroppen. Dette kan inn-regulere 

balanse-tilpasninger overalt i kroppen, også i DNA-tråder i kjernene til celler. Mest viktig er det at de fleste 

nerver utbalanserer dette godt nok til at det ikke går unødige signaler i kroppen, selv om noe prikking, små 

forstyrrelser vi regner som betydningsløse, hele tiden virker in på oss. 

Kvante-fysikere er også klar over at det er bevegelses-energi på gang i elektron-skallene. Ikke bare 

frekvensen, men vandringen av, og rotasjonen til utvekslings-sentra til elektroner, og deres samtidige 

utvekslings-binding til kjernen. For å opprettholde styrke-bindingen til kjernen når de tar lengde-spranget et 

skall ut, må de øke energien, altså tilføres lys-frekvens-energi tilsvarende dette.  

Hva som skal til og fordelingen av spenningen her, kommer an på styrken av den samlede 

elektronmassen i alle skallene og balansen mellom disse skallene, som da kan variere rundt 100 prosent likt, 

altså ligne verdien 1 som vi kan gi et måletall, og derfor begrepet 1 for en kvantestørrelse i forhold til de andre 

elektronene. Elektroner i samme skall beholder samme energi fordi de må holde balansefeltstyrken som 

skallets avstand fra kjernen har som er tilpasningen, balansen mellom kjernetiltrekningens masse og positive 

tiltrekning i forhold til bevegelses-effekten til elektronmassen og den spenningen dette laget tilsvarer.  

Om et skall mangler et elektron som hopper ut, vil skallet regulere seg litt sammentrekkende. Derfor 

når det er økning eller minskning av kraft, at det tilkommer et elektron eller et elektron hopper ut, så endrer 

det hele elektronskallets verdi for alle elektronene der. Dette har noe å si for fordelingen ved en gitt 

energienhet, en kvantestørrelse, som der det skulle vært verdien 1, maken som andre skall, så vil snitt energi 

endre seg til 1,1, 0,95. Kun eksempel på forholdstall for å se for oss en slik forskjell.. 

Mest riktig er det å si at av de kvante-fysikere som er klar over at både frekvensen, bevegelsen og at 

verdier kan forstyrres, gjør hopp, og utveksler med avstanden til andre elektron-skall, andre elektroner, 

protoner nøytroner som er i miljøet utenfor dette atomet.  

Og at det blant disse finnes logikere som ser for seg slike kvant-egenskaper sfærisk og i endrings-

modus, ikke bare stasjonært og ubevegelig, dermed kan tenke seg at bio-kjemi, alger eller bakterier kan 

benyttes til nano-prosesser, til data-behandling, eller at organiske stoffer, enzymer kunne benyttes. Men også 

at de kan tenke seg at det både innvendig og utvendig blir effekter inne i nervecellene og utenfor disse, slik 

som når nerveceller fyrer av og ioniserer landskapet enten inne i, eller rundt, eller begge steder rundt 

celleveggens indre og ytre, og ut i kropps-saften rundt disse.  

At de kan tenke seg at dette kan gi lignende effekter som 0 og 1, eller puls-virkning, spenning, som 

utgjør samme virkning på omgivelsene. Men da er ikke tilstanden isolert men i kommunikasjons-felts-tyrke 

med andre feltstyrker i samme klasse.  

Da nervecellene til en viss grad er like, og at de ut fra nervesignaler fyrer av ut fra den mengden slike 

merker signaler inn, som signal-mengde de sender ut igjen, eller ut fra sans eller behovsorgan, behandler 

signaler forskjellig, slik at svakere signaler forsterkes fordi det har større betydning for opprettholdelse av 

sans, organ, eller innstillinger for erfarte signalvirkninger som betyr at det kan bli smertesignaler, hindre, 

vanskeligheter, så kan nerveceller modifisere seg ett hvilken art av god eller dårlig karakter som signaler 

utenfra har.  

Erfaring betyr da her at vi kan ha sammenlignende sanse- og organs-signaler som en erfaring av det 

som har skjedd oss. At den enkelte cellen ikke behøver å ta seg av betydningseffekten alene, men veie farer 

og goder mot hverandre i en felles signal-sammenligning. Slik at en lavere grad fyring, eller mengde fyring, 

kan da sammenlignes med betydning av en større avfyrings-repetisjon og styrke-mengde som erfaring og 

konsekvens betyr for et annet behov- aller sanse-nervesignal gir.  

Samtidig ser det ut til at mye erfarings-virkning legger seg tett opp til nervecelletypen. Om vi slår 

koden til et eller annet, kanskje et bankkort, mange ganger, så danner det et virkningsmønster til der for 

eksempel pekefingerens nervesenter i hjernen er, og som kan virke kvantitativt, tellende samtidig med 

følsomhetsstyrken som disse cellenes kraftvirkninger gir av signaler.  
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Om vi ikke husker koden, men bare tenker på noe annet i stedet, er sjansen nesten hundre prosent til 

stede for at vi slår den riktige koden fordi bevegelses-mønstret er innøvd, vant, husket, av disse nervecellenes 

konfigurasjoner, som en art av husk-funksjoner.  

Med dette kan jeg se for meg minst to forskjellige tolkninger som kvantefysikere kan se for seg som 

en slags tenkningens informasjons-karakter, kommunikasjons-språk inn til en bevissthets-sammenligning. 

Den ene går på at det biologisk skjer så mange endringer i kvantmengder ved signalgivning som påvirker 

lands-skapet rundt seg, og at kvant-funksjons-verdien, ikke hindrer den samme spennings-verdien, og derfor 

med bevegende nerveceller, nervetråder, slik sett kan sende nettopp elektromagnetiske signaler til hverandre 

som en del parallelle virkninger på hverandre, og at nervecellene videre kan tilpasse tilbake-virkningen av et 

slikt møte som danner en del av en bevissthets-preferanseeffekt i et felt.  

På den annen side kan det også tenkes rent digitalt, men at nerven, og kvanteverdien, signalutsendelse, 

ulike spenningsnivåer i overflaten til atomer, ioner, der elektroner og protoner, eventuelt kun spenningsnivåer 

mellom elektroner og protoner, som like og ulike, kan gi de levende og bevegelige nerve-funksjoners 

sammentrekning og utvidelse, samt kvant-mengde-forskjell som en slags langt mer lik, og digital virknings-

sammenligning av spenningen, og som kan variere i styrke med avstands-reguleringer som forflyttinger og 

energi-mengde-signal av det samme som kvant-endringer, som betyr signalpuls som styrkefelt-virkning inn i 

ett felles feltlandskap. 

Begge disse modellene gir variable styrke-reguleringer både som signal, og som avstands-reguleringer 

som kan gi ulike styrke-reguleringer fra samme signalstyrke eller kvant-verdier, inn i et landskap. I det ene 

tilfellet er nerve-enden, nerveveggen, med dette signalet veldig nær bevissthets-sentralt felt, eller så er dette 

tilbaketrukket noe, så signalvirkningen virker svakere som tilstøtende felt med det samme signalet.  

Oppå dette kommer signalmengden, og signalfrekvensen, det vil si repetisjon av nervesignal, og for 

den saken skyld om det finnes reguleringer, påvirkninger som gir at signalfrekvens eller dendritter, nevritter, 

kan endres i endene der signal-utløsninger skjer. I alle tilfellene så dannes det også bevegelige og fysiske 

masse-forflytninger som feltvirkningsstyrke, formendring på felt-styrke-formen, og i begge tilfeller virker 

elektroner og protoner slik at elektromagnetisk feltvirkning endres i hovedfeltet, og også lysvirkning ved 

utskutte foton er, eller parallelle feltvirkninger fra slike, kan gi preferanser i et bevissthetsfelt.  

Vikan slik se for oss et grunnriss av biodynamiske prosessorer, andre nano-prosessorer, og slik de har 

tenkt seg muligheten nå, til å kunne benytte enkle spenninger til krystaller og andre stoffers elektron-skall-

spenninger for elektron-hopp-nivåer eller stabile lagrings-avlesninger ved stabile atomer, stabile elektron-

skall, og slik sett at kvant-verdien til elektronet i hvilket nivå slik fungerer som data-lagring, data-behandling.  

At det da er vanskelig å avlese, kopiere, forfalske, spionere på en slik del av prosessen er forståelig, 

fordi det etter Heisenbergs usikkerhets-relasjon, også er slik at vi ikke kan forfølge en kvant-posisjon uten å 

ødelegge en del av retnings-energiene og dermed dette datainnholdet. At vi kan ikke ha en av-lesende nabo-

kvant ved siden av i tillegg til den prosedyren som er på gang i krystallen. Kvant-spillet der inne i en slik 

prosessor vil virke veldig isolert i forhold til omgivelsene. 

 Kvant på kvant i mengder, som skal avleses av en annen kvant utenfor blir et håpløst sammensurium. 

Det er ikke plass til «spionen»! Plassen er brukt opp. Dette og mange andre effekter med tillagningsmaterialet 

og signalstyringens frekvenser kan benyttes for at man kan tenke seg denne fri for innsyn i prosessen, selv om 

fremdeles dataskjermer og tastatur-egenskaper kan merkes. Dette kan det også gjøres en del smartere effektive 

grep med. 

Men det å kun tro at kvantnivåets verdi alene, protoner, elektronet og lysfrekvensens verdi alene, som 

separate 0-er og 1-ere skal lykkes å bli bevisste ut fra stasjonære posisjoner, stasjonære felt, blir feil. 

Bevissthetene er en pågående sammenligningsprosess av styrke-preferanser som endrer seg, slik at 

akselerasjon og retardasjon kan avleses som styrke-forskjeller og styrkeavstander som er i kontinuerlig 

utveksling med hverandre. Hender det ingen forskjell, så merker man heller ingen forskjell, og heller ikke 

forskjellen på like og ulike, og da vil bevegelses-forskjell og styrkeforskjell heller ikke kunne merkes. 

Noe annet som ganske sikkert regulerer et bevissthets-felt, er slik som at en annen sans, et annet emne 

fra husk, har sterke pågående virkninger, lignende som intuisjon/anelse, at vi merker forskjell.  

Når et annet senter begynner en opptrappende kommunikasjons-aktivitet for signaler som indikerer en 

behandlings-rettet aktivitet, så vil varmen, spenningstrykket kjennes fra dette området, fra hørsels-senter, fra 

lunge-senter, fra pekefingersenter, fra syns-senter, fra erfarings-lagrings-sentre, der hjerneforskere ser at blod 

og trykk, samt spenning, EEG, øker i området, at denne styrke er så stor at dens spenning og temperatur-

utsendelser vil nå langt lengre av sted enn kun frem til assosiasjons-senter-områdene.  
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Men det betyr at nye signaler som skaper dominans i feltstyrke vil slå gjennom bevissthets-styrkefeltet 

også, grunnet den korte avstanden med en slik wattstyrke, og legg merke til det watt-rom, at dette feltet og 

husk-feltets-summer av effekt, danner et påtrykks-mønster inn mot bevissthets-feltet, som vi tidligere da har 

erfaring med en rekke betydninger av, og altså merkes før avgjørelsen som inn-kommende signaler til 

bevisstheten herfra dukker opp som medspiller i preferanse-(fokuset). I den dominerende del av bevissthets-

funksjonen, som da betyr hva bevisstheten nå relativt skal forholde seg til også, eller i stedet for det «fokus» 

det relaterer seg til som hoved-behandling.  

For en datamaskin så vil det binært bety skift, eller skift og summer, sammenlign info. Men dette er 

statisk stasjonært slik at sammenligning skjer som sum i neste register, ikke av den separate stillingen mellom 

to tilstander, før de summeres. En sammenligning har en innvirkning på og utvekslende styrkeforskjell aktivt 

på hverandre, altså en del av en pågående, og mest antagelig, en kontinuitets-forbundet prosess.  

I og med at adskilte punkter, eller adskilte tall, adskilte bokstaver, adskilte stasjonære preferanser, 

adskilte digitale signaler, ikke kan forklare bevegelsesdrift og romslig kontinuitet, så må bevisstheten selv 

merke dette, fordi de preferansene vi har kan ikke klare dette, om vi ikke gir disse en utskiftende kontinuitets-

kraft. Og da man i rom og i bevegelse har endring, kontinuitet, som dette må ha, så er det eneste muligheten 

til den samtidige sammenligningen: At de to er jo forskjellige, at de to er jo like.  

Er en slik sammenligning adskilt, så kan vi ikke sammenligne de to som like og ulike. Vi kan da ikke 

forstå at to er like når de ikke oppfattes samtidig som at de to er like eller ulike. Umulig: Vi må en dimensjon 

utover at verden er bilde for bilde og Platons stive former som byttes med ny stiv form som en film-remse, 

eller som et konsekvent synsinntrykks virkning skiftet ut med et nytt. Felt-eimen fra forrige effekt må finnes 

tilstede når det neste inntrykket kommer slik at de kan blande seg i en samlet prosess av årsak-virknings-felt-

forbindelse, og en årsak-virknings-bevegelses-virkning, og en årsak-virknings-sammenligningsstyrke.  

Et avstands-objekt med begge innholds styrke lik fargeforskjell i vann som blandes. Bevisstheten må 

faktisk konstruere det sammenhengende selv, selv om den må bruke referanse-stasjoner som utgangs-

referanser. Den klarer å fremkalle kontinuitets-forståelse som annet vi vet om ikke klarer. Og den gjør 

tydeligvis den jobben selv av en grunn som neppe kan være annet enn grunnlagt i dens egen funksjon.  

I min fremstilling så gjelder slike kommentarer som grunnleggende funksjoner i bevissthetsfeltet og 

bevissthets-operasjonen. At bevissthetsplattformens energier, fremkallingsstrukturer, felt-oppreisning, og 

bevissthetsfeltets styrkepreferanser også påvirker hverandre, og at bevissthetsprosessen påvirker både dette 

og utgående retninger tilbake til sanser og behovs-sentre, samt bevegelsesfunksjoner som er knyttet til dette, 

via husk-sammenligningsveier som dobbelt-signaliserer ved at lyst-angst for bevegelse-, sanse- og behovs-

sentre kan signalisere sin reaksjons-styrke på sakene.  

Ny-lyst-styrke-analyse av samme forhold som sist, sier hva som er for mye, for lite, og gi bevegelses-

oppkonstruksjons-sammenligningene, handlings-struktureringen ut fra opplevelses-lyst, opplevelses-angst, 

opplevelses-styrken som psyko-sosial, eller psyko-fysisk bevegelses-potensialt klartegn, som så utløses når 

lyst, angst, smerte, god/deilig følelse går over en erfart grense-terskel, en erfaring som kan være uten ord.  

Den kan ligge i vane-strukturen som husk, eller som er erfart og vi er bevisst, om så «til de grader». 

At sult slipper ikke gratis gjennom nervesystemet. Handlingen er over enten ved at tilfredstillelsessignaler 

opphører, eller at det sendes godkjennelses-signal for dekning av saksforholdene i et bevissthetsinnhold, altså 

som er tilpasset følelser, sinnsstemnings-innstillinger, humør. 

Vi kan, ille nok, slik som vi kan skade oss selv, vår lever, våre nyrer, ribbein, fingre, eller hodeskade, 

på samme måte skade nettopp nervesentre og bevegelsesfunksjoner slik, ved påførte fysiske aktiviteter som 

vi alene, eller sammen med, eller på grunn av andre, blir utsatt for. Det samme kan skje med giftig, fordervet 

mat, annen gift, sykdom og overbelastning som sprenger blodårer, eller stenger blodårer. Natur-katastrofer og 

uhell i dagliglivet er det nok av. 

Vi ser at rusmidler, medikamenter, medisiner, alkohol, både kan ødelegge nervesystemet og få 

nervesystemet til å settes ut av spill eller bli over-aktive, at deler av hjernen som ikke skulle sendt signaler 

begynner å gjøre dette, at huskfunksjoner går løpsk og at det utløses ulike mengder følelsesladninger og 

egenskaper ved behovs- og sanse-sentere, slik som veldige farge- eller smaks-stormer. Altså at vi kan 

overrumples sterke uforventede reaksjoner som kan få oss til å overreagere, plutselige muskeltrekninger, mye 

vi ikke lett kan styre med fare for at det også kan skje uhell eller følelsesutbrudd, misforståelser, en rekke 

hendelser som vi ikke mestrer å få kontroll på eller oversikt over på god måte. Likedan kan en rekke innsikter 

og oversikter også komme frem. Men at det er et farefullt spill. Ned-dopende, sløvende midler kan også gi 

hensyns-løshet, likegladhet ovenfor hva man påfører andre og seg selv. 
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Adferds-forskning 
 

Det finnes mange gode argumenter for adferds-forskere for å mene at kvante-forklaringer til 

bevisstheten og kroppsfunksjoner ikke har noen særlig betydning for adferds-forskningen. De kan ha rett i 

dette ved at kvant-forholdet inngår i helhetens balansetilstand uansett. Og også at adferdsforskningen legger 

vekt på egenskaper som er store skalaer som ikke trenger en slik forklaring i det makroforholdet som syn, sult, 

sanser og behov, søkefunksjoner har hos dyr, mennesker.  

Men på den annen side er kvant-funksjoner avgjørende for om DNA og genetiske egenskaper, der 

miljøet veksler med individer, og kan få store utslag, som igjen adferds-forskerne ser som makro-funksjoner. 

Skal vi inn på bevissthetsforståelse og biologisk forståelse som er avgjørende for visse adferdsmønstre, trenger 

man å henvise til de elektromagnetiske prosesser og gravitasjonskraft, altså «å falle», synsforstyrrelser, at et 

gen slår seg på og kan gi sykdom, som kreft. Men så har vi de adferds-forskerne som vil ha med hele 

sammenhengen og stiller da ufattelige krav til se selv, men greit nok. 

Vi kan godt si at: Så våkner dyret! Men vi kan også spørre hvorfor dyret våkner? Eksempel er chiasma-

tilknyttede organer som reagerer på lysnings-virkning. Signalet setter i gang prosesser eller slår de av slik som 

her skjer videre med pineal-kjertelen, konglekjertelen, som har egen retina som i øyet, (3.eye). Morgen-

skumring aktiviserer noen frontkjertler foran hypothalamus-kjertlene: Ved Chiasma=synsnervekryssende 

nerver til motsatt sides syns-senter. Organ som sender signaler av lysvirkning videre til pinealkjertel som selv 

har regina som øyet og som produserer melanin. Dette slås av og på som virkning våkenhet-søvn-grader. 

 

Ett moralsk aspekt finnes jo i sammenheng med dette! 
 

Vi kan tenke på det slik som at psyke, bevissthet, og kropp er de tre viktigste saker som vi trenger, og 

som slik skal holdes i stand, eller som er den holdbarheten som kropp-sinn best fungerer som ved normalt 

møte med opplysninger og praktisk virksomhet i samfunn og i naturen, og ovenfor oss selv. Husken vår er 

avhengig av dette, og husken er den største referansekilden vi egentlig har. Den fungerer slik at om vi vil, så 

kan vi tenke oss at vi kan slå opp i et leksikon. Uten husk ville dette vært umulig. Google! Selv om at vi ikke 

vet hvilken av de to millioner svar vi fikk inn i løpet av 1,3 sekunder som er riktige, litt feil eller feil. Vi trenger 

altså helst litt orientering fra før av i retning av den holdbarheten vi trenger som kalles oversikt og orientering, 

ellers kan vi bli ledet temmelig feil vei. Altså praktisk og teoretisk bli gitt gale eller farlige instrukser. 

Når vi skal være tøffe, konkurrere, annet, så skal vi liksom tørre å sloss. Men om vi skal det må vi 

regne med skader. Slike skader kan blir livs-lidelser, eller lidelse over lang tid, alt fra 3 uker, måneder, år, hele 

livet. Men det kan ikke være bra, godt, å gå hele livet med ett sviktende organ. Vi har lignende tilfeller fr folk 

som ønsker å skade andre, eller for noen, seg selv, og videre i krig og andre konflikter, ikke sjeldent av 

økonomiske grunner eller sjalusi. Konsekvensene er det samme. Vi blir litt ødelagt.  

Den faktiske holdbarheten er at vi holder hverandre oppe, nettopp å holde fornuft, psyke, kropp best 

og mest mulig intakt, selv om vi kan bygge dette ekstra opp. Men det behøver ikke å gjøres på skadelig vis. 

Dette gjelder naturen også, planter, dyr, og menneskers matforråd, leveforråd. Atmosfære, hav, ferskvann, 

elver, husdyr, tilsetningsmidler som setter ned våre funksjoner. 

Unødig skade på trær, planter, utover hva naturen ødelegger selv, likedan dyr utover forskjellige knep 

som kan gjøres for å få vekk skade-innsekter og gjengroing av viktig beitemark, dyrkningsmark, skoger, eller 

ikke ha ett økologisk godt havbruk: er ikke holdbart. 

Når vi snakker om moral bør dette kom inn ovenfor slik som tøffheten, ideologiene. Kort sagt; at vi 

må innrømme at å knekke en grein på et tre er skade, er uholdbart, at treet er ikke så holdbart, likedan som det 

samme gjelder og dyr og mennesker. Det er ikke hva som er holdbart for meg, eller passer for meg, som er 

den virkelige holdbarheten, men at psyke, bevissthet og den fysiske kroppen fungerer så godt som den kan, 

og da er det snakk om en normalitet, fysisk-psykisk aktivitet, og slett ikke snakk om ekstrem-trening eller 

ekstrem-sport, ekstrem-fysisk oppbygning. Altså; ikke verdensrekord. Alle som frivillig og som er veldig gode 

i en sport, eller har lyst på en slik sak, kan øve seg, og de kan konkurrere, men at de må være klar over alle de 

viktige sidene ved hvor grensene går for hva som er sundt. Vil eller kan de gå utover dette så er det også noe 

som trenger tilsyn, orientering forbundet til dette. 



 

 

233 

Om vi virkelig vi hjelpe noen, så tar man ikke penger for dette. Hjelp er betingelsesløst løft av en sak. 

Tar man penger for det så er det en god eller dårlig betalt jobb! Hva man er villig til i saken for penger, pluss 

det som man synes man ofrer som ikke dekkes av summen. Den som ble hjulpet er liksom fremdeles «skyldig». 

Om alle barn skulle betale tilbake oppveksten ti foreldrene kan det tenkes at de ikke får råd til noe eget liv. 

Skal foreldre da allikevel sende en slik regning.  

Vi får høre at alle er skyldige, Holdbarhet er hvor helt noe er. Og om det kan holdes i stand mest mulig. 

Men også så langt det går om man mangler egenskaper hvor man kan klare seg godt med enkle hjelpemidler. 

Poenget er at å løfte sammen, eller hverandre er bedre og mindre kostbart enn at enhver skal tjene på hverandre, 

og derfor gå rundt hverandre i en evig sirkel uten at fremskritt var noe fremskritt.  

Helse er altså det viktigste for mennesket, menneskeheten. Det styrer fremfor alt menneske-tenkte 

rettigheter for mennesket, altså det mest nødvendige for mennesket, uansett hva noen tenker om dette. 

Holdbarheten av psyke og kropp er høyere verdi enn skikk og bruk, ideologi og tro fordi det er livet i praksis. 

På ordentlig! Ødeleggelse avler ødeleggelse. Og fordyrer alt. Det gjelder det meste som er på andres 

bekostning i den forstand at man utnytter andre. Om det er felles sak å være holdbar er dette sikrere og fastere 

og mer solid enn de andre ordningene av tankegang. De kan jo alltid plukkes i stykker, fordi de gjelder en 

øyeblikkelig lyst-sak, og eier ingen forsvarsverker. Altså for generell holdbarhet! 
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Moralens inntog i evolusjons-prosessen! 
 

At kattene passer barna sine, og irettesetter og leder dem gjennom å skaffe seg mat, gjemme seg, gå 

unna farer, hvordan undersøke forhold, die dem, beskytte dem, og ikke lage for mye støy, upåpasselighet også 

videre. Altså også rekkefølge på hvem som spiser og når man kan spise: Typisk at katte-eksemplet slik viser 

det som er felles for ulvenes liv, hvalenes, og til fuglenes liv, og der også reptiler passer eggene og kan lede 

avkom til livsmiljøet de kan klare seg i. 

Også fisk passer avkommet sitt, og gjør sitt for å tilfredsstille maken. De fleste dyrearter har en del 

slike funksjoner, og for andre arter og encellede finnes de lignende funksjoner helt ned på celle-nivå, noe det 

i bunn og grunn gjør for menneske-funksjoner og reaksjoner i den forbindelse: Eksempler kommer. 

Hvor kommer Moralen inn i evolusjons-prosessene: Moralen er alt som virker holdbart for individ, art, 

livs-balanserte funksjoner generelt for arv og miljø, natur og bevissthet. Fysisk og Psykisk. 

Om avdekning, tolkning, fortolkning 

At alle tre er sammenlignings-funksjoner. 

Viktig innlegg: Årsak og virkning: 

1: Det er forskjell på årsak og virkning innenfor bestående kjente egenskaper, funksjoner,  

2: og årsak og virkning til det bestående, til egenskaper og funksjoner.  

Uten årsak og virkning som grunnlag for egenskaper og funksjoner, så kan ikke egenskaper og 

funksjoner heller være til eller kombineres. Slik eksistens-funksjon som gir denne differensial-naturen, fysisk 

natur, bevissthets-natur, og den funksjonelle virkende og interaktive siden til de fysiske egenskaper og 

bevissthets-egenskaper, er altså forutsetningen for at noe virker og virker interaktivt fysisk og psykisk/bevisst. 

Årsaken som gir produktet og dets egenskaper, eventuelt som interaktivt. 

Egenskaper vi forholder oss til, bruk og behov, er ferdige og ofte avgrensede produkter, men som 

mulig kan omformes, og som kan kombineres, eller virke interaktivt. Angst er et slikt interaktivt ferdigprodukt, 

når det virker. 

A: Derimot er det to saker som fortjener en førsteplass som logisk årsak-virknings-holdbare 

argumenter, tilstander, saks-forhold, og det ene er hva som er sant eller riktig i forhold til holdbarhet og 

behandling, slik som i jussen, eks Treholt-sakens unøyaktige poster, med spørsmål om rettsikkerhet for miljø 

og samfunn/individ.  

B: Det andre er Interaktivt produkt for holdbarheten og forståelsen av vår psyke, sinn, bevissthet og 

bevarelse av holdbare forhold her logisk sett, slik som en omfattende bok om Angst, logiske årsaker og 

virkninger i slik forbindelse. 

All handling og bruksnytte ellers for holdbarhet må komme under den generelle Moral og 

holdbarhets-kritiske blikk rundt dette, som behovene og årsak-virkning i slike holdbarhets-saks-

forhold, knytta til samme miljø/individ-samfunn. Dette er den praktiske virke-funksjonen for dagliglivets 

oppgaver, og de spesielle tilfeller som det kan ha uendelige variasjoner.  

Holdbarheten må komme i første rekke: Det er ikke uvanlig at visse behov som det reklameres for, 

skal bygges i samfunn, produseres eller reddes, slett ikke er nødvendig eller benyttes, utføres på verneverdig 

eller holdbar måte: At man dytter andre mennesker foran seg uten å se til mulige løsninger som kan ivareta 

dem. 

Om holdbarhets-forhold, generelt og videre som moralske aspekter: 

Ja, ..., er det det vi holder på med nå, ja! Hm ... 

Enten det er løgn eller fakta så fungerer vår sammenlignings-evne stort sett slik at vi selv settes i ett 

holdbarhets-modus, ofte det mest sentrale i hele saks-forholdet.  

En generell holdbarhets-moral, er holdbarheten totalt sett, og så langt det kan strekkes for å holde oss 

holdbare. Måle er holdbarheten selv. Men ikke bare for bevissthet og følelser, men tvert: At nå, her og nå, så 

er kravet, og slutningen, beviset, at holdbarheten gjelder for både bevissthet og kropp. Behov, sanser, 

følsomheten. Dette er en holdbarhets-moral for både Bevissthet/psyke og Kropp! Det er, og var, kroppen som 

var den uforståelige funksjonen trancendent apriori, utenforskapets utenfor-virkelige. Kroppens bevarelse var 

ukjent før 1900! Vi har tidligere hatt en moral for bevisstheten. Nå haer vi også fått en moral for kroppen. 

Ingen har visst om dette. Det er ingen ledelse som har dette som mål! 
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Om grunnstoffer, mineraler og organiske 

stoffer. 
 

 Grunnstofflista og dets partikler regnes som forklart av differensialkraftens grunnleggende funksjon. 

Og dermed de fleksible logiske partikkelegenskaper som kan kombineres, både som mineraler og organiske 

stoffer. I partikkel-verdenen har vi bruk for å analysere partiklenes egenskaper og omformings-energier til nye 

partikler og sammensmeltning av slike, bindinger og splittelser. Når det er sagt så ser det ut som at de mest 

funksjonelle ordensforbindelser som vi gjenfinner hele tiden der masser samles forenkler seg til positive, 

negative og nøytrale partikler med svært stabile former, og alle andre partikler viser et slektskap med disse, 

også deres motsatte virknings-partikler som anti-partikler.  

Disse mer stabile inn-ordnings-partiklene er de vi kaller nøytroner, protoner og elektroner, og deres 

hovedsakelige utvekslings-forhold som foregår ved lys-energi-partikler, som også kalles radio-stråler, fordi 

lys er bare et bestemt frekvensområde til de samme strålings-partiklene. Frekvens er en vibrasjons-hastighet. 

Om denne skjer hurtigere eller saktere enn i fargespekteret så snakker vi om ultrafiolett og infrarød stråling 

som ligger utenfor øyets opptaksevne, eller også røntgenstråler, radio og tv-frekvenser, mobil og satellitt-

frekvenser. Vi har meget bredt spekter utenom om dette også.  

Men det er samme hastighet på bevegelsen hos disse, trykkforplantningen fra disse, og de viser stort 

sett samme egenskaper som partikkel og bølgevirkning. Innenfor disse frekvens-formasjonene finner vi 

derimot feltegenskaper ved forskjellige slike partikler som gjør at ikke alle arbeider helt likt ved absorbsjon 

og ved emittering, altså opptak og avgivelse av lyset fra andre partikler, og dette er den store lys- og radio-

bølge-forskningen og som også påvirker kjemi-analyser. 

Alt er viktig slik i astrofysikken som skal analysere svake signaler fra fjerne himmelobjekter. Men det 

er også viktig i biokjemien fordi slike variasjoner inntreffer ofte der. Biokjemien, genetikken, arv og miljø, 

har slik sett ett bredt felt der stoffskifte og fotosyntese, andre kjemiske stoff-skiftesystemer etterhvert kan 

forklares ved små forskjeller i kvante-energier, balanse-forhold kjemisk som ikke opptrer likedan i mineralske 

koblinger, selv om mineralene også har en mengde av slike egenskaper. Men som sagt, til en mer balansert og 

varig holdbarhet i energi så fordeles det meste av stoff vi finner i verden over disse partiklene kalt protoner, 

nøytroner og elektroner, samt her benyttet, lys-energi-mengdene de balanserer energiforholdene seg i mellom 

med, blant annet under prosesser der opptak og avgivelse av elektroner skjer mellom grunnstoffene.  

Grunnstoffene er i hovedsak bygget opp av protoner og nøytroner i kjernen, og elektroner rundt. Hos 

Hydrogen, det letteste av alle slike atomstoffer finner vi kun et elektron og et proton, og dette er fire ganger 

så lett som et Helium-atom som er det nest letteste stoffet slik. Helium-atomet har to elektroner og i kjernen 

av dette 2 protoner og to nøytroner. Denne kjernen kalles også en alfa-partikkel fordi det uten elektroner rundt 

seg som strålingspartikkel kun er en helium-kjerne på vandring, og slike kan bli skutt ut av de radioaktive 

grunnstoffer slik at atomnummer og grunnstoff endres til et annet grunnstoff. Det samme skjer om vi 

bombarderer et annet stoff med slike alfapartikler, at grunnstoffet i visse tilfeller endrer seg.  

Alle de tyngre grunnstoffene etter Helium har videre 3 elektroner, 3 protoner, 3 nøytroner, og slik sett 

er nummeret på grunnstoffet det samme som antallet slike protoner, nøytroner og elektroner. At Jern som er 

grunnstoff 26 har teoretisk 26 elektroner, 26 protoner, 26 nøytroner. Nå er det videre slik at grunnstoffet kan 

ha ekstra antall nøytroner, og blir da kalt isotoper fordi det endrer tyngden bitte litt.  

Det kan også gi et atom forskjellig grad stabilitet, også mer enn den mest vanlige isotop-typen. Også 

elektroner kan variere hos de radioaktive grunnstoffene, noe som ser ut til å ha med balansegraden til for 

eksempel Uran og Radium, radioaktive grunnstoffer. Når ellers de mer stabile grunnstoffer mister et elektron 

blir det positivt elektrisk ladd, og om det får et elektron for meget blir det elektrisk negativt ladd. Da kalles de 

ioner. 

 De kan da binde seg lett til andre grunnstoffer med motsatt ladning. Også den normale fordelingen av 

elektroner gir en spenningsoverflate hos atom-grunnstoff-elementene. Det finnes liksom 96 naturlige 

grunnstoffer slik i universet, selv om enkelte kosmiske tilstander har en del prosesser som danner overtrykk 

som gir en mengde av de som ikke er vanlige, og med høyt atomnummer lik slike som fremstilles kunstig og 

som ofte bare har tusendels sekund varighet før de oppløses. Noen få har en viss stabilitet i litt lengre tid.  
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Når Natrium som er til dels positivt ladd med 1 elektron i overflaten, ytre elektronskall, så bindes disse 

lett til Klor som er ganske negativt ladd med 7 elektroner i ytterskallet. De danner en ionebinding som vi kaller 

natriumklorid og som er vanlig koksalt. Slike naturlige mineraler er det mange typer av som salter, men også 

som syrer og baser i naturen.  Klor-atomet får dekket 8 elektroner i ytter-skallet, se oktett-regelen. 

Temperatur og kjemisk binding danner altså foruten ganske nøytraliserte stabile mineraler og 

grunnstoffer, også negative og positive baser og syrer som ioner i naturen. Regnvann kan lett oppløse og danne 

grunnlag for at salter og mineraler blir aktive og gir ion-forbindelser, noe som også betyr at de har fått negative 

og positive ladde egenskaper elektrisk og elektromagnetisk.  

Også magnetisme skyldes forskyvning mellom protoner og elektroner i et atom, og graden magnetisk 

effekt kommer da på an på hvor meget kjerne og elektron er forskjøvet fra hverandre og hvor stabilt en slik 

tilstand er. Jern og stål, samt mangan kan holde en slik magnetisk virkning lenge, spesielt jern. Men 

egenskapen finnes hos mange grunnstoffer, men kan også dukke frem om to spesielle, eller flere spesielle 

grunnstoffer kommer i en spesiell kontakt med hverandre. Et eksempel er superledere. Temperatur kan påvirke 

alle magnetiske egenskaper og for så vidt elektriske egenskaper. Og selvsagt frost og regnvær, og sterke 

mekaniske virkninger som tyngder og store trykk.  

 Men i utgangspunktet er nøytroner og protoner i kjernen, og likt antall elektroner i skallene rundt 

atomkjernen likt med antall protoner, der elektrisk negativ og positiv ladning til dels får til en nøytral ladning 

i energi, det som holder atompartikler sammen kjemisk sett. Slik sett har naturen en til dels nøytral grunnflate 

fordi den søker utbalansere spenningsforskjeller og trykkforskjeller av feltkrefter og tyngder. Konsekvensen 

er at vi får stabile massesamlinger i en noe fast form. Med forskjellige kjemiske kokepunkter og smelte- og 

fryse-punkter, så vil dette fordele seg i massesamlinger som faste, flytende og gass-type-former.  

Det er dette vi kaller aggregat-tilstander, og det finnes enda flere typer. Kjente vanlige tilstander er slik 

som fjell-grunnen av mineraler, og med flytende lava eller vann som kommer til overflaten, samt luft og gasser 

i atmosfæren. Vanndamp er oppvarmet vann i gassform som kan avkjøles og danne regndråper igjen, som er 

tunge og faller ned til overflaten igjen på grunn av tyngdekraften, gravitasjonen, som egentlig finnes hos alle 

partikler så og si. Lavaen vil størkne til fast form igjen ved avkjøling og slik danne lavabergarter.  

Med høyt trykk og varmeutvikling ellers så vil lavaen under jordskorpen stort sett holde seg flytende 

inntil en planet har blitt av-kjølnet lenge. Men ustabilitet i gravitasjonsbaner mellom planet soler og måner, 

kan også skape tyngdeforstyrrelser innvendig som kan gjøre selv faste og kalde planeter til smeltende 

innvendig og som da kan spy ut lava eller gasser. 

 Men altså: I vår verden er det stort sett 96 grunnstoffer normalt som mineralene kobles sammen av 

med mange kombinasjons-muligheter her. I noen tilfeller så kan rene grunnstoffer skille seg ut slik som 

Nitrogen og oksygen i atmosfæren, eller jern og kobber, samt gull, og en mengde andre stoffer som rene 

atomer og molekyl-blandinger, slik som for eksempel der det finnes rent kull, grafitt, eller hardt presset til 

diamanter. Noe forurensning av andre grunnstoffer er oftest til stede.  

 Disse 96 grunnstoffer, eller grunn-mineraler, kan danne grupper av rene slike mineraler, eller som 

regel grunnet svake spennings-forbindelser, de kjemiske bindinger mellom to og flere slike som gir oss 

mineralene i lava og bergarter, og som atmosfærer. Slike mineralblandinger kan så føyes sammen der flere 

forskjellige mineraler klumper seg sammen eller smelter sammen til mer komplekse mineraler. Slik sett får vi 

granitt og gneis og lavabergarter, og som oppløst danner sedimenter som leire, sand og jord.  

Disse kan smelte sammen eller presses sammen på nytt til sedimentære bergarter, lignende sement-

tørking, eller presses sammen av tyngder og lavautbrudd, selv jordskjelv, og kontinental-plate-forskyvninger 

som støter sammen. Disse kalles metamorfe (sammenklemte) bergarter. Enten danner de dette som samme 

mineraler der vi ser foldingsmønstrene, eller så har foldingene også presset mineraltrykket så hardt at det 

dannes nye mineralkoblinger i bergarten. Dette er hva geologi-faget til dels arbeider med, i tillegg til de 

fossilførende sediment-bergartene. En lag-deling som viser tids-lag, tidsepoker, oppå hverandre. 

 Hvorfor vi holder oss så stae til antallet 92 grunnstoffer i forklaringen her og om elektroner, protoner, 

lys og nøytroner, er fordi dette er oppdagelses-feltet vårt i atom-forskningen og den grunnleggende 

formasjonen som vesentlig dekker 99 prosent av all viten om disse som atom-forbindelser. Vi kan si at disse 

atomene og lys, samt elektroner bygger opp Jord, Luft, Ild og Vann. Jord, luft, ild og vann er ellers en 

unøyaktig usortert og sammen-klumpet betegnelse på de egentlige elementer som faste, flytende og gass-

atom-former vi kjenner. Mindre partikler i atom-forbindelser tilhører kvante-fysikken, og tas opp senere. 



 

 

237 

Jord. Luft, Ild og Vann har alltid vært en behovs-forkortelse eller behovs-betegnelse, en livs-

opprettholdelse-rettet og lyst-, smerte-betegnende forklaring, holdning til vekst og livsformer i denne samme 

sammenhengen, men har ikke forholdt seg til hva disse stoffer egentlig er eller kommer av. De er nyttebegrep 

for naturstoff i livs-behov-sammenhengen.  

Ikke noen videre egentlig forskning, utenom den begynnende alkymi, kjemi-art, og begynnende 

kartlegging av virkninger, ofte samlet i behovene ungdomskilder, livets vann, at gull og krystaller, selv 

magneter har blitt sett på som lykke og ulykkes-stoffer, amuletter, figurer, behandlingsmetoder, som slik sett 

skal dekke et behov av lyst eller smerte. Den nøye forskningen her kom med egentlig kjemi, rundt 1790-åra. 

At mineralene stort sett er satt i sammenheng med behov, med ondt og godt, det gode, onde, og med 

sult, tørste og vekst, men også: Naturens økologiske og balanserte kretsløp, harmonien, og harmoniske 

tidsaldre. Måne, sol og stjernehimmel er også satt i sammenheng med årstider og klokke, hvilke behov vi kan 

få dekket nå og da! Astrologi er slik behovsknyttet følelsesrettet forståelse, med den begynnende astronomi. 

Det er jo ikke sikkert at alle stoffer i naturen eksakt virker fordi at vi har egoistiske behov for 

overlevelse og friskhet, å for å ha det godt, eller at vi får havesyke. Makt og samle-syke. Men religionene 

utrykker som regel alltid at ressurser er der for at noen eller du skal bli glad. Denne gleden forklarer ikke 

naturen umiddelbart, uansett begrep om avkortet eller evig liv.  

Vi må dykke dypere ned i hva som forårsaker virkninger og årsak-virkning for enhver eksistens 

bevissthet, fysisk natur, enn dette, om vi skal forstå mer av dette, utenom at noe kun gleder oss, gjennom få, 

ha, ta og gi. Vi kan si det slik at overlevelse og sunnhet, friskhet, er et behov for oss, og ikke noen forklaring 

på stoffenes egenskaper, og om hvor mange barn som familien skal ha, og forutsigelse av lykke og ulykke.  

 For å lette det grunnleggende for kosmos og jordiske stoffer, den fysiske verden, forkortes det hele her 

til utgangspunktet i lys-partikler, protoner, nøytroner og elektroner, og til elektriske og magnetiske felt, til 

gravitasjonsfelt-kraft og til den sterke bindingen mellom atomkjerne-partikler, som aller mest kan hende er en 

meget sterk bindings-metode av gravitasjonen mellom to slike kjerner som er inntil hverandre, noe jeg oppgir 

grunnen til i differensialkraften som skulle ha vært gjennomgått tidligere av leseren. 

 Ved siden av dette er et konstant energi-regnskap og absolutt balanse, samt lyshastighets-grensen, og 

et noe mer usikkert 0-punkt for ro, kulde, nøytralt gravitasjonsrom, det som setter marginene rundt den fysiske 

vitenskapen vi har om dette som romtid-fysiske energiformer og endringene av disse. 

 Videre vil vi nå forholde oss til mineralene og kjemiske forbindelser i det vi går inn på hvilket forhold 

dette har til livsstoffer, såkalte organiske stoffer, og det vi kaller livs-organismer. Vi tenker da først og fremst 

på den fysiske siden før vi snakker om sjels-evner/livs-egenskaper, og bevissthetens forhold til dette og den 

saken vi skal behandle bevisstheten som. Her er det ikke så dumt som vi skulle tro å se på grunnlaget for den 

fysiske kroppen som del av både naturen og livs-egenskaper. 
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Mineralene 

Demokrit og mineraler 
Folk hadde ulike meninger om hva som var det grunnleggende stoff i verden, minstedelene. De delte 

dette opp slik de hadde gjort tidligere, livsbetinget miljø, som jord, luft, ild og vann. Mange mente at disse 

stoffene kunne smeltes og dampes over i hverandres form i naturen. Grunnlaget for begrepet Eter-kraft og 

livskraften. Det tynneste og høyeste var ånd, bevissthets-kraft. Denne kunne fortykke seg, skape materie. 

Det var nesten krangel, konkurranse. Urstoffet var vann, nei luft, ild/jord. Empedokles syntes dette var 

rot, og bestemte seg for at jord, luft, ild og vann var fire forskjellige stoffer, 4 elementer som var ur-stoff, 

minstestoff.  

Demokrit mente jord/vann/luft/ild var minstedeler av noe fastere og enda mindre enn det de andre sa, 

fordi i de minste jord-korn var det mange forskjellige stoffer, og det var forskjellig form på røyk, vann også 

videre. Hvordan kunne vann bli til is. Demokrit mente at svær mange minstestoffer som var forskjellig kunne 

settes sammen og deles opp på mange måter ned til den minste bestand-del igjen av hvert stoff som ikke kunne 

deles mer: Udelelig=Atom gresk. Atomer kalte han dem. Udelelige urstoffer. Visse blandinger er mineraler. 

Sjelen hadde lignende atomer mente han, sjels-atomer. At slik rekkefølgen på bevegelser vi så, slik la 

da sjels-atomene seg etter hverandre i bevisstheten i samme bevegelses-rekkefølge, altså som vi så og husket 

noe. Grunntankens rekkefølge kan han jo ha rett i. Det er ikke sikkert at vi skal følge sjels-atom-teorien. 

Poenget er at verden nesten stilnet etter alle disse tanker fra 600-300 før tidsregning år 0 i vesten. Men 

med Galilei, Hobbes, Newton så ble kraft-mål, bevegelseslover og atomteorier ett spørsmål igjen. Galilei-

Newtons ide ble slått fast som garantert fort. Stemte i alle fysiske forsøk samme hva du gjorde, med månens 

tidevannskraft på bølgene i havet vårt, bølger som traff hverandre, kollisjoner og fart, bremsing, løft, trinser, 

vektstenger, vannkraft og dampkraft.  

Men at Hobbes 1690 tok opp Demokrits atomer igjen var ikke populært. Det skadet jord-luft-ild-vann-

bildet mente man. Men det gjorde det ikke. Det var bare snakk om at jord luft, ild og vann, bestod av noen 

enda mindre stoffer som kunne lage flere koblings-typer til typene av jord, luft, ild og vann. Mange trodde det 

var eventyr, fantasi.  

Men så kommer Lavouiser kalt kjemiens far, til å finne stoffer som ikke kan deles eller settes sammen 

mer uten at de blir det samme fortsatt. Han varmet, fryste, kokte, brant, men uansett fast, flytende og gassform, 

så ble det fortsatt samme stoffet hele tiden. Dette skjedde etter at han hadde forsøkt å dele opp mange stoffer 

som virket udelelige, men klarte å dele dette. Han trodde fremdeles at jord-luft-ild-vann var god ide, men 

trodde at det var flere grunnleggende varianter av dette. Hydrogen når vann spaltet seg, trodde han var ild-

stoff flogiston slik alkymister og jord-luft-ild-vann-tilhengerne mente. Men senere har dette stoffet vist seg og 

være hydrogengass, knallgass, eksplosivt, spesielt sammen med oksygen som det lager vannet med. 

Benjamin Franklin mente at elektrisitet som de hadde lurt på i flere tusen år, og som Europa forsket 

mye med, med gnister og mange bevegelsessaker, var i jorda. Likt som kraft og motkraft som Newton og 

andre hadde funnet ut av i naturlover, så mente Franklin at naturen i utgangspunktet var i likevekt, altså at 

jordsmonn, fjell og vann var nøytrale. Vi skal jo huske på gudinnen Elektra, og som stod for denne egenskapen! 

Ble de utsatt for noe som forstyrret likevekten ble det ikke nøytralt lenger, og det ble et overskudd av 

negativ eller positiv styrke. Altså det forskere så, elektrisk positiv og negativ retning på strømmen. Motsatte 

ladninger. Lynet var sikkert elektrisk, og man kan ta en drage med metalltråd og fange lynet. Lynavleder. 

Europeerne forsøkte dette og fikk til dette, og fanget lynet og det virket elektrisk. Benjamin hadde rett.  

Men da måtte man kunne lage noe som samlet dette til senere bruk, batteri. Volta og Luigi Galvano 

drev begge med undersøkelse av elektrisitet. Luigi mente at elektrisiteten fantes i dyr, og at dette var åndskraft, 

livskraft, likt som eter-kraften fra gammelt av. Han testet hvordan elektristet dukket opp når metall kom borti 

dødt froskelår, og muskelen trakk seg sammen.  

Volta mente slik Benjamin Franklin at elektrisitet fantes i naturen der det ikke var dyr også. At det var 

snakk om nøytralt eller ubalanse i likevekten i stoffene, enten det var i fjell, lynet i været eller i dyr og 

mennesker. Fordi et nylig dødt menneske eller et levende menneske som fikk et støt også trakk muskler 

sammen. Volta ville prøve om metaller som hadde forskjellig ladning kunne virke som elektriske ladninger.  



 

 

239 

Han undersøkte en elektrisk rokke som hadde en slags lammel-lag under kroppen som virket som 

mulig elektrisk kilde. Kunne to forskjellige lag annenhver gang av to forskjellige metaller som hadde syre 

rundt seg danne strøm? Volta forsøkte, og det virket en stund med jevn strøm. Volta lagde det første batteriet. 

Alle stoffer hadde antagelig da elektrisk positiv og negativ ladning i seg. Galvani ville laget lignende med dyr. 

Volta var klar over Lavousiers kjemi med flere stoffer, og han var nok i et dilemma om den eldre jord-

luft-ild-vann-modellen var riktig, eller atom-modellen til Demokrit. Men det var mange små stoffer som koblet 

seg til hverandre i gitte mengder og av bestemte typer likedan hver gang man forsøkte. 

Så bare et tiår etter Lavousier og samme år Volta lagde batteriet dukker Dalton opp med den første 

atom-teorien som kan virke. Han er litt sint og bestemt. Han sier at alle stoffer kan ha fast form, væske, flytende 

form og gassform, luftig, som ligner vanndamp og luft. Vi kan koke, steke, brenne, smelte, fryse, tørke, hamre, 

spalte alt kjemisk og sette de i sammen igjen. Han mente at alle stoffene hadde forskjellige smelte- og koke-

temperatur, og frysetemperatur. Dette fikk jo Dalton rett i!  

Alle stoffene viste som hos Lavousier at hvert grunnstoff hadde sine egne nøyaktige kjemiske 

egenskaper slik, og vi måtte finne nøyaktige verdier. Daltom gjorde ikke så mye slikt selv, men lagde i alle 

fall en gass-lov tror jeg. Kraften i Daltons bestemthet, nesten sinne, gjorde at mange følte de måtte undersøke 

en slik logisk og forståelig ide og det ble eksperimenter kjemisk overalt hos forskere som studerte naturen, 

bergarter og dyr. Lavousier hadde jo ut fra sitt syn funnet nesten 30 slike egne stoffer du ikke fikk endret.  

Nå dukker det opp en etter en som blir trukket ut av jord og gasser, samt væsker. Det rare er at det 

virker som at disse stiger i vekt med et fast mønster, lik mengde for hver som nesten veier det samme. Og så 

er det et mønster i den kjemiske styrken også som positivt eller negativt som gjentar seg med stigningen i 

vekt. Her kommer det en russer som heter Menedelejev.  

Menedelejev legger alle de rundt 60 stoffene de nå har funnet etter hverandre etter vekt som i en 

kortstokk. Han ser først at mange på rekke har lik vektstigning. Men så blir det et opp-rom før flere stiger med 

samme vekt videre. Han tenker at da må det finnes noen stoffer som skal være på de plassene som veier 

akkurat lik stigning som her mangler. Det burde være plass til en mellom her, og to mellom her! 

Han finner også ut at positiv og negativ virking stiger fra positiv til negativ med vektøkningen Så 

kommer det plutselig en positiv igjen og de neste stiger til helt negativ igjen, så kommer det en positiv og osv. 

Han bestemmer seg å flytte radene som begynner på positiv under hverandre, og får det vi kaller grunnstoff-

lista. Han kan da si til andre forskere at Det mangler to grunnstoffer som er mellom de andre på den og den 

plassen som veier det og det og som har slik positiv eller negativ egenskap for kjemisk binding. Aldri feil! 

Fantastisk finner forskerne ut. De fant disse som Mendelejev sa, og deres kjemiske egenskaper, altså 

bindings-evner som stemte med det som han sa. Helt umulig. Stoffene i naturen hadde et helt matematisk-

logisk mønster, og atom-teorien var ikke lenger bare atom-teori. Det ble bevist.  

De minste mulige stoffer vi kunne klare å finne var som atomene, med lovene for deres smelte, koke 

og frysepunkt som fast form, væske-form og Gass-form, og med de kjemiske elektriske positive og negative 

spenninger som stemte med denne grunnstofflista. Senere finner vi noen til. Så er det absolutt slutt. Det stopper 

med 96 grunnstoffer som bygger opp jord, bygger opp vann, bygger opp luft, og bygger opp ild-lys, eller 

inneholder dette. En unøyaktig ide fra oldtiden viser seg som et fakta høyere enn sannheten, tenkt sannhet. 

Jord-luft-ild-vann er her lenger ikke de egentlige grunnelementer, men atomene som disse består av. 

Vann får vi om to hydrogen-atomer fester seg til et oksygen-atom: H2O. Luft får vi om vi har 7 deler nitrogen 

og 2 deler oksygen: 7 N2 og 2 O2. O2 er det vi trenger for å puste. Bare N2 er kvelstoff, og da dør du om kun 

det er der. Vi dytter vekk N2 med lungene, mens O2 fester seg til blodlegemene i lungenes årevegger. Så 

kommer vi til ild. Høyere sannhet: Fordi det også stemte matematisk, geometrisk og i fysisk kraft-styrke! 

Når kjemiske bindinger skal kobles av og på hverandre i denne lista, så må vi tilføre lys/varme eller 

avgi lys/varme. Men stort sett skjer dette med overskudd av negativ og positiv elektrisitet mellom to atomer, 

slik at de gir hverandre det som passer, men helst under riktige temperaturer for smelte, koke og fryse-

temperatur, altså at de danner nye faste eller blir flytende, eller gassaktige former, alt etter den kjemiske 

bindings-mengden og temperaturene vi har for disse. 

Det neste som skjer er å finne ut hva som gjør dem elektriske, som også gir magnetismen. Mot slutten 

av 1800, rundt 1900, finner vi at elektroner som er elektriske ytterst på et atom kan vandre som strøm i 

ledninger. Men når et elektron hopper vekk blir dette atomet positivt. Kommer elektronet på plass igjen blir 

det negativt. Er det lik mengde negativtog positivt, elektroner og den mystiske, så blir det nøytralt?! 

Atomet viser seg altså å kunne deles opp litt, og senere at vi kan spalte dette også!  

Atomet er altså ikke udelelig likevel! Vi går inn i atom-del-fysikkens tidsalder, partikkel-fysikken. 
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Derfor mener man at inne i atomet finnes protonet. Men tyngden i forhold til det letteste stoffet 

hydrogen viser at det neste stoffet er fire ganger så tungt, og at hver stigning av vekt i atomlista viser at det 

tilsvarer to hydrogen-atomer nr1, eller ett halvt helium som er grunnstoff nummer 2. Da må det jo være to 

slags stoffer inne i atomet. Det positive protonet, og ett som ikke viser elektrisk ladning.  

Når Einstein finner ut av sin E=mcc, og første del av gravitasjons-teori, den enkle, 1905-08, så er 

protonet ikke oppdaget, men forsøkene fra Røntgen viser seg faktisk å være et slikt, som ble funnet før 1900.  

Nye eksperimenter gir oppdagelsen med sikkerhet i og med at hydrogen som mister et elektron blir et 

ensomt proton. Og dette stemmer med at det er slik positiv ladning i hvert atoms vekt-økning i grunnstofflista 

og i natur-stoffene slik. Helium ha 2 protoner og 2 nøytroner, og to elektroner i bane rundt dem. Nøytronet 

blir sikkert påvist i 1930-32, men det er beregnet nesten 20 år før av Bohr og andre.  

Metallet Litium er veldig lett, lettere enn luft egentlig pr atom. Det har 3 elektroner, 3 protoner, 3 

nøytroner. Alle grunnstoffene har altså etter vektplass, tyngde med like mange av hver eller ett og ett atom, 

en stigning som er likt antall som nummer på grunnstoffet. Merkelig nok. At grunnstoff oksygen nr. 8 har 8 

stykker av hver, og jern 26 av hver, gull 79 av hver, stort sett det samme gjennom de 96 grunnstoffene. Det er 

alltid likt antall elektroner og protoner. Også i Hydrogen.  

Men Hydrogen er det eneste av de alle som ikke behøver å ha nøytron. Grunnstoff nr. 1 det letteste av 

alle stoffer, atomer, har kun 1 elektron og 1 nøytron. Men det kan ha 1 nøytron og kalles da tungt-vann der 

hydrogenet kalles Deuterium. Til og med 2 nøytroner, kalt dobbelt-tungt-vann der hydrogenet kalles tritium.  

Det finnes ulike mindre skjevheter oppe i de høyere tyngre klasser atomer også. Det viste seg at 

nøytrontallet kan variere en del for de fleste, og da kalles atomene isotoper. Disse relativt små vektforskjeller 

viser seg som det samme som elektroner protoner og nøytroner har, tyngde, altså gravitasjon, altså 

tiltrekningskraft, det samme som gjør at alt stoff på jorda har sterkest kraft samlet i retning av sitt sentrum, og 

på en rund jord virker dett som loddrett inn mot sentrum, eller ned i bakken.  

Månen 
Denne trekker med en gitt styrke tilsvarende jordens tyngde. På månen som er mindre trekkes vi ned 

med bare 15 prosent så sterk fart. Sakte hopping. Sakte film. 

Forskeren er sikre på at månen så tung, samme side til jorden i sin rotasjon, som om den hadde sklidd 

rett vekk som et lag av jorden, at ingen mulighet finnes for å fange inn et objekt slik. Heller en teori at jorden 

har kollidert med et tilsvarende legeme som gir summen av jordens rotasjon og måne-massens dit slik. Et 

eksempel prøvd ut med en slik farts-skala, og kollisjons-masse-skala, som deretter viser at gravitasjons-

simuleringene løsner en klebe-masse på samme vis grafisk, som en deig som vi drar et bolle-stykke av. 

Grunnstoffer videre: 

Når atomene bestråles gir de fra seg ulik frekvens ut fra hvilket grunnstoff dette er. Og om det er 

isotoper så er det en utrolig men registrerbar liten endring i frekvensen. Når vi retter teleskopene ut i rommet 

og med radarer, så finner vi de samme typene stråling fra månen, Jupiter, andre soler enn vår egen og fra 

galakser. Det er akkurat de samme stoffer og isotoper. Vi kan da si hvilke stoffer som er i hvilke mengder 

ganske nøyaktig i andre solsystemer og galakser, og ut fra mengden stjerner også beregne tyngden ti soler og 

galakser ganske nøyaktig. Tyngden avslører også mye av stoff-fordelingen.  

Du som leser dette, har sikkert forstått at det som er funnet ut her skyldes at man har undersøkt 

bergarter, jord, sand, leire og stein, om så edelstener, og metaller i berget, og likedan med dyr, slik som planter, 

at om det stekes lenge nok, brenner, at det ligger igjen aske, knokler, og stoffer i gasser. De fant ut hvor mye 

forskjellen var av brennbart, altså organisk stoff, og hvor mye varmeenergi dette var, kalorier, og som forteller 

om energimengden i dette, lignende som de kjemiske energier.  

Alt organisk og uorganisk har blitt smeltet og kokt, fryst, utsatt for andre stoffers baser og syrer, og 

kjemisk-elektriske forsøk, satt under ufattelige trykk og slag, eksplosjoner, der alle våre ytterste anstrengelser 

har blitt gjort. Fremdeles de samme 96 grunnstoffene med sine egenskaper intakt. Den eneste forskjellen er at 

man har fremstilt et titalls kunstig som varer 1 tusendels sekund fordi de ikke kan holde seg slik i universets 

rom, i vakuum, eller på jorda, og er neppe av særlig interesse slik.  
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Naturen har en balansestyrke og middelverdi i gravitasjons-trykkrommet som ikke tillater verdier over 

eller under maks eller 0 for partikkel og grunnstoffdannelser, koblinger. Og den samlede energi, uansett 

hvilken form som dette deles i og samles i, er konstant samme mengde energi. At kraft og motkraft er like, og 

at energien er konstant, ser det ut til at alle vitenskapsfolk begynner å bli enige om. Så det er ikke det de er 

uenige om.  

De er uenige om hva de tror er årsaken, og hvilke av disse energiene de mener har mest betydning. Her 

vil noen holde seg til Black-hole-teorien med E=mcc, andre til temperaturen til E=mcc, noen at lyset/radio-

partikler har en egen essensiell rolle, og stort sett er de fleste uenigheter bygget på hva som er favoritt mest ut 

fra det livssynet forskerne har. Eller er det likt, samme verden, og dette følger en lovmessighet som alle 

forskere i dag nesten heller prøver å finne ett eller annet som ikke stemmer med lovene, balansen, likevekten, 

energi-kraft-konstant. De har ikke helt lykkes med dette.  

Ganske mye retter seg i stedet mot følelser, organiske skapninger, hvordan bevisstheten fungerer, alt 

som er en motsetning mellom ren naturforklaring og livskraft-forklaringen. Som kraftvirkningen kan det like 

godt være det samme, der benevnelsen på kraften kan tas vekk og kun drivkraft-funksjonen kan være det 

spekulative. Men ånd eller materie, så må det virke ut fra noe annet i-liggende enn de former av ånd og 

materie det står frem som. Kort sagt, at samme kraftens drivfunksjon former alle andre former, og ingen av 

dem er mer unike enn de andre, da hvert punkt i uendeligheten teller for at den skal bestå. Om noen sier at du 

er ingenting, et punkt i uendeligheten, så er du fortsatt det punktet uendeligheten mangler for å bli hel. 

Når vi nå tenker oss disse stoffene satt sammen igjen kan jeg fortelle at vi ikke får noen effektive 

organiske stoffer når det er over 400 varmegrader da de like lett spaltes igjen, og er det rundt 1000 grader og 

mer som i lavaen er det neppe snakk om annet enn så og si flytende mineraler, noe som stort sett krystalliserer 

seg eller lager ulike uorganiske bindinger. Når lavaen ligger så nær overflaten av jordskorpa vi går på, betyr 

det at jordskorpen er mindre tykt enn sammenligningen med et eplets epleskall.  

Da jorden ble dannet var dens stoffer tydeligvis i en smeltet form helt opp til overflaten, en flytende 

lava-planet. Det er usikkert om det fantes noen faste bergknauser som fløyt rundt her i det hele tatt. Men etter 

de første 10 % av jordens dannelse slik, så har det kjølnet så mye at det grenser til under tusen grader, og 

mange av de enkleste bergartene har slik størknet. Granitt og lava-bergarter. Disse har nok blitt omsmeltet 

mange ganger, helt inntil så store mengder har samlet seg at det har vært flytende berg-øyer oppe på lavasjøen, 

og stadige seigere snerk, trege lavastrømmer, at tynne skorper dannes, men for lite tykke til at det kan stanse 

bergøyene fra og presse seg gjennom skorpelagene. 

Massene samles noe mer etterhvert, og det dannes ulike topper og fordypninger når slike kolliderer, 

smelter sammen, legger seg inntil hverandre. Noen steder har sammenpresset vært større enn andre steder og 

vi mener at de eldste lagene slik har dannet de første varige bergpartier som sikkert har hat en god del høyde. 

Månen var nærmere da viser beregninger og en sterk tyngdekraft fra månen har likt som at de hever bølgene 

verden rundt i dag også løftet lava og tynn jordskorpe opp i kanskje større høyder mange steder enn bølgene 

v kjenner fra havet i dag.  

Ulike teorier florerer, men de viktigste er at slik temperatur neppe kunne dannet havet så lett. Enten 

før eller etter at berget har stivnet, og helst en stund etter, så mener man at en stor vann-asteroide har truffet 

jorden, og er grunnen ti den veldige forskjellen mellom lavavirksomhet og vann-dannelse. En kjempekilde 

med vann kan forklare hvorfor et slikt hav har kunnet avkjøle deler av lavaen og blitt liggende. Har den 

kommet inn da jordskorpen hadde klart å bli sammenhengende tørket på overflaten så er også sjansen størst 

for at det bli til et varig hav.  

Obs: Usikkerhetspunkter: Men: At av stoffnatur er det ikke så mange andre valg-muligheter etter 

omstendighetene. Jordskorpen er uansett så tynn på denne tiden at det ikke er mulig å tenke seg til at man kan 

finne noe krater eller spor slik fra tidspunktet. La bli med dette, vi får i alle fall et hav her. 

De forskjellige berg-platene vil under tiden møtes fordi de har forskjellige driftshastigheter, og en eller 

fler av de andre vil vi da ta igjen og andre deler ta igjen samme sted fordi de har større hastighet. Platene blir 

samlede små-kontinenter som danner større slike som også kan samle seg. Og havet vil da forme seg etter 

landskapet. Vi vet at lava og mineralsk havvann slik danner DNA, RNA, Fett, sukker og proteiner i store, 

store mengder. En aktiv tid der man kalte slike samle-hoper av proteinbukter for proteinsupper.  

Vi vet de er der men ikke noe om mengden. Det som ikke opprettholder seg vil nemlig omsmeltes eller 

gå over i mineralske former igjen. De letteste bergarter flyter jo, og størkner øverst mot jord-sand-leire-laget 

på overflaten, og de letteste stoffene slik har også de viktigste stoffene, alle stoffene, som livsformers 

organiske stoffer er laget av.  
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Mye organisk dannes altså på overflaten. Men vi har sett det samme i havet på overflate av hav-bunnen. 

Mye lette berg- og leirestoffer samt mineralene i havvann, som samme med lavaskorsteiner på havbunnen 

yrer av liv, og at det er funnet svovlebakterier og dyr som bruker disse bakterier i fordøyelsen deres.  

Vi skal da gå inn på hva slags mineraler og bergarter vi har. Mineralene er jo hentet ut fra bergartene 

i stor grad, oppløst ut i havet av vær og vind, og som med lava, saltvann, slik kan danne organiske stoffer. 

En tanke, en undersøkelse viser jo at havplanter, havdyr og de fleste landdyr og land-planter haren lik 

proporsjonal fordeling av mineralene som det hav-vannet har. Og med fettceller som er av samme type i lava-

havvann-blandinger som det vi har i egne cellevegger, og at hav-vann og lava danner DNA og RNA, proteiner 

sukker og fosfat som genmaterialer og arvestoff som cellekjerner i alt liv har, kan tanken på evolusjon ligge 

ganske nær en mulighet blant mange forklaringer. Vi lever jo av natur, planter som bygger seg på mineralene, 

og som plante-etende dyr spiser, og som rovdyr så spiser. Vi spiser planter og dyr. Hva er tilfelle? 
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Mineralene 
Bergarter, leire, sand, stein, fjell, havbunn, jordskorpe og lava-bestanddeler. 

 

Når vi deler opp og ser hva slags koblinger ulike saker i bergartene er, så består de av mineralkorn, 

altså ulike sammensetninger av enkelte atomer, molekyler som er sammensetning av atomer, av ioner ladde 

atomer og molekyler, men i 95% minst ikke rene grunnstoffer men koblinger som mer permanente mineral-

typer. Bergartene deles derfor opp etter sammensetninger av mineralblandingene de består av.  

Forekomstene skyldes stort sett om det bare er størknede bergarter, lava-bergarter, kalt eruptive 

bergarter, som ikke er omdannet enda. Videre avleiringer som vær og vind smuldrer opp som kalles 

sedimentære avleirings-bergarter, og av kollisjons og trykk-baserte bergarter som slik smelter inn i 

hverandre under kollisjon eller trykk, og ofte kan danne foldede bergarter. Dette kalles metamorfe bergarter.  

I slike kollisjoner kan avleirede bergarter, størknede varige bergarter, steiner og grus, knuste stein og 

leire, klemmes sammen til nye typer bergarter. Avleiringer kan være leire-bergarter og sandsteins-bergarter, 

men kan også være kalksteins-avleiringer der det har vært mange dyr eller mye kalsiumberg. Slik som marmor. 

En av de mest rike forekomster mineraler er kvarts, der silisium og oksygen som SiO2, danner hvite 

eller gjennomsiktige krystallkorn krystall-berg. Eller Silikat-mineraler. Under stort trykk, dype lag, kan også 

sandstein og leirstein i sediment-lag få sterkere kjemisk binding mellom kornene. Vi kan da ta for oss mineral-

gruppene i jordskorpa, fjell, daler og havbunn, og som den seige lavaen har mye av.  

Mineral, mineraler, betyr egentlig det man først følte behov og interesse for, slik som bergverk, at man 

hogger ut stein til byggverk, men også til annet bruk, og ikke minst de nye oppdagelser av kobber som det 

kunne finnes en del av. Gull og sølv var tidligere kjent, blankt og fint, og kunne formes lett. Kobberkis og 

svovelkis lignet gull så det ble også benyttet. Kobber kunne brukes sammen med tinn og enkelte andre 

mineraler som smeltes til bronse og ble sterkere enn kobber. Metall-årer var altså blitt livs-viktig. 

For 4000 år siden var jernet det metallet som ble viktigst, og med små mengder karbon og andre stoff 

i rett blanding ga stål, rustfritt stål, og ble fra 1700 fkr brukt til å lage de fineste sverd og pilspisser. Etter hvert 

ble jern og stål til gryter og hjul, til all slags bruk, til å lage spiker. 4-500 fkr og senere kunne man med 

magnetitt lage magneter. «De hadde så sterke magneter mente de at de kunne trekke spikrene ut av fiendens 

skip». Mulig spøk. Ved Arkimedes tid mente de at han hadde lagd så sterke brennglass, forstørrelses-glass, at 

han kunne sette fyr på skip før de rakk inn til havnen. Antatt ny skrøne. 

Mineral betyr således tidligere forstått som Metall-åre og bergverk. Men det gjaldt jo også 

Krystaller av alle slag og marmor de bygde templer av. Etterhvert alkymistenes interesse også. Mineraler ble 

ett fellesnavn på berg og oppsmuldringskorn fra berg. Sand og leire er altså også mineraler. 

Mineraltypene fordelt i klasser stoffer som dominerer disse: De mineraler som det er mest av er 

Silikater. Oksider og sulfider de viktigst malm-mineraler. Feltspat og kvarts er de vanligste mineraler i 

jordskorpa. Mineralske krystaller finner vi i huler, hulrom, bergsprekker. De største mineralkrystaller som har 

edelstener slik er pegmatitter. Det er mer enn 5000 forskjellige mineral -typer. Virke mer da alle gir samme 

mineral forskjellige navn. En finner rundt 100 nye hvert år.  

Det er oftest snakk om svært små forekomster. Det er så vidt de 2000 det er mest av at de synes til, at 

minst bare 500 er tydelige mengder i bergarter, med små deler av de andre. Det er kun rundt 300 av mineralene 

som er i markert interesse for alminnelig bruk for jordsmonn, livsformer, bruks-gjenstander, teknologi.  

Eldre slike kan ha gresk navn. Nye gis latinsk navn, og må godkjennes av Internasjonal Mineralogi-

kommisjon-/assosiasjon IMA. Nå blir også person, sted, mineralsk familie-likhet, navn-forslag. Den som 

finner et nytt foreslår navn, og kommisjonen kan avslå eller godta dette. 

Klassifisering neste side: 
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Mineraler Mineralgruppene Bergarter 
 

Mineraler er de naturlige tilstedeværende grunnstoffer, kjemiske forbindelser, og som har typiske 

fysiske egenskaper: Krystaller. Glans. Hardhet. Spaltbarhetsgrad og kløyv. Om de er magnetiske, elektriske, 

radioaktive, og om noen kan lyse: Luminescens. Alle bergarter unntatt glass regnes som mineraler. I normal 

romtemperatur er det kun kvikksølv som er flytende. De andre er faste. Stort sett som krystaller, og deles inn 

etter ulike mengder likedanne forbindelser men kan inneholde ioner og blandinger av krystall-bergarter.  

Noen få ikke-krystallinske glasslignende mineraler finnes kalt metamikt tilstand og mineraloider. 

Mangemineraler kan ha samme kjemiske sammensetning men forskjellig krystallstruktur som med flere 

muligheter kalles polymorfi, og stabiliteten er da forskjellig under ulike trykk- og temperatur-forhold. Skyldes 

bindingsstyrke-forskjeller. 

Mineraler, bergarter og Geologi er egentlig det samme. Geologi ser på lagdelinger og tids-epoker for 

dannelse av lag, og også spor som gir beviselig grunnlag for plate-tektonikk, det vil si at kontinenter flytter på 

seg, kolliderer, deler seg opp og veltes. Synlige spor.  

Klassifiseringen er etter deres kjemiske sammensetning: 

Grunnstoffer og legeringer. Legering, naturlig blanding. Grunnstoffene: enkle spor-stoff, rene stoff-lag. 

1 Sulfider   Svovelholdige mineraler Jern-sulfid  

2 Halogenider   Saltholdige mineraler, Klor, Fluor, Brom, Jod, natriumklorid koksalt 

3 Oksider og hydroksider Faktisk også vann, metall-oksider, rust, jernmalm 

4 Karbonater og nitrater Karbon og Nitrogen-holdige mineraler 

5 Borater   Bor-holdige mineraler 

6 Sulfater   Svovel-oksygen holdige mineraler 

7 Fosfater og arsenater Eksempel PO3 PO2 og lengre forbindelser med fosfat eller arsen i stedet 

8 Silikater   Kvarts, SiO2 eller andre typer ofte større silisium-oksider. 

9 Organiske forbindelser som ikke oppstår av lava/saltvann, men ren kjemisk mineralsk dannelse 

 

For vår del i dette skriftet om bevisstheten som i så stor grad forholder seg til kroppens oppbygning og 

virkemåte ved bruk av naturstoffene, så er de organiske forbindelsene av størst interesse. 

Tidligere ble bare ett fåtall, cirka 100 mineralske stein-typer, mineraler regnet som organiske mineraler 

slik som honning-sten og andre. De virker som at helt lite og uavhengig av mange andre typisk organiske 

dannelsesforhold har oppstått som kjemiske forbindelser av og blant mer alminnelige mineraler, og mulig 

bundet inn med andre ikke-organiske.  

I dag finner man det umulig å kunne begrense de alminnelige naturlige prosesser slik som lava og 

saltvann som danner sukkere, proteiner, fettstoffer og DNA, RNA, enorme mengder av slikt der laven og 

saltvannet i havet møtes. Også ett ferskvann blir det lignende fordi lavaen har med seg like stor mengde 

mineraler. Fett, sukker og proteiner har et stekt innhold av hydrogen og karbon, men også oksygen hos sukker 

og proteiner, og dette dannes det da mengder av.  

Det er mineral-blandinger og lavamassens innhold som skiller ut og hjelper med sin varme til at disse 

kjemiske prosesser skjer i stor måle-stokk. Kort sagt så regnes altså disse organiske stoffene klart under 

mineralske forekomster. Hva naturen danner kjemisk logisk på egen hånd ut fra de egenskaper de har og de 

fysiske lover for dette. Alle kjemiske forbindelser som inneholder karbon, med unntak av noen som regnes 

som uorganiske; CO2, CO, Karbonsalter og Karbider. 

Skillet mellom organisk og uorganisk kjemi er ingen absolutt sak. Men så lenge vi ikke lager de 

organiske forbindelsene som fungerer i livsorganismer og de forholder seg som nøytrale mer urørelige 

funksjoner av godt blanda kjemiske koblinger som ikke gir rom for organiske prosesser sp virker det dødt, 

mer teknisk og naturlig som berg og legerings-interesse. Det er kun når hele lavasuppen gjerne møter vann 

eller gir ut store gasskyer av metan, ammoniakk og karbon-di-oksyd, med vanndamp i atmosfæren at 

atmosfæriske og hav-reaksjonen på lava, er med å skille karbon-blandinger som i stor grad avleirer sukker, 

fett og proteiner i store mengder der vi kjenner igjen disse som livsorganisme stoffer og der disse stoffene 

bygger på karbon som bygge-sentrum. 
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Dette betyr at opprinnelsen til de organiske funksjoner alt ligger i de lavamengdene som de andre 

mineralene dannes av. Når disse smelter på nytt eller det kommer opp ny lava, så skjer slike reaksjoner med 

vann, at vi får store mengder organiske stoffer ut fra samme mineral-smelten, Slik sett kan de kalles organiske 

mineraler og kalles organiske forbindelser. Alt fortsetter å holde seg til samme verden.  

For eksempel er ikke jern og kobber organisk forbindelse. Men plutselig så finner man ett jernatom 

eller to, og et kobberatom, akkurat som hoved-katalysator for selve stoffskiftesyklusen i mitokondriene, som 

ATP- elektron-transporten og proton-proton-reaksjoner. Hvor uorganisk er jern og kobber da? Det passer 

bedre og si at karbonforbindelser, fosfat, sukker, og sporstoffene er nødvendig, også annet i den grad de 

fungerer som ledd i prosessene. Og heller kalle det uorganisk når de ikke er ledd i de organiske prosessene. 

Med andre ord: At med en slik hærskare av organiske materialer som kan reagere med hverandre så 

finnes det store muligheter til at slike mengder fanges inn i slike fettceller som dannes naturlig også, og vi 

finner ingen andre organiske kilder når det ellers er bare fjell og lava, sand og leire.  

Om vi skulle finne materialene og koblings-lovene så har vi alt her og vi finner ikke annet. De oppfører 

seg organisk slik de skal, og burde gi stor mulighet for dannelse av noe slik som en bakterie eller de aller mest 

primitive skapninger som er i stand til å utvikle seg ved genetiske forandringer over tid, 1000 år, 1 million år, 

milliarder år.  

Nå er både troende og ikke-troende innen vitenskapen og biologien tilbøyelige til, men har også, 

anerkjent evolusjons-teorien som en livets utvikling. Og dette går jo langt utover den akademiske høyskole-

utdannelsen. Det finnes mennesker rundt hele jorden som har gjort noe mange har latt være, nemlig å se på 

forholdene som nevnes og har blitt overbevisst av fossiler, fosterutvikling, hierarkiet i livsriket, og geologien 

i samsvar med de prosesser vi ser selv, slik som egg så store som erter, blir rompe-troll, så frosk som kommer 

opp av vannet og puster med lunger på land.  

At vi krysser dyretyper, hest og esel og får muldyr. Sterilt. Mens mange andre arter som krysses ikke 

er sterile og oppstår som ny rase. Det samme med planter. Om vi ikke griper inn så ser vi dyr som endrer seg 

etter klima genetisk som arv, og vi ser lignende med mennesker hvor gen-endring blir overført til barna. 

Resten av det som er å sies om dette er å finne under innleggene i denne boken om organiske 

betingelser og evolusjon, om behov, sanser, faktisk en mengde steder hvor en forklaring er innlagt. 

 

Mineraler-Bergarter-Geologi. 

Eruptive Bergarter: Magma-bergarter. Lava-størkning. 

Berg-arter er det faste berget som kalles jordskorpen, de første par mil ned i bakken før varmen i 

jordens indre er så høy at det bare er lava-smeltet berg-stoff. De neste 610 mil nedover til jordens sentrum 

øker med tusenvis av varmegrader, slik at hverken fjell eller annet er noe annet enn supervarm smelte. Helt 

oppe under jordskorpen er det en viss tykt-flytende lava-magma. Det første som størkner her langt nede og 

når magmaen slik kommer opp i dagen på grunn av hevnings-områder er granitt-blandingen.  

Granitt er magmatisk dypbergart med grove krystall-strukturer. Så kommer i tillegg andre lava-

størknede bergtyper. Disse smeltemassene av tykk-flytende magma-lava som siden størkner kalles Eruptive 

Bergarter. Magmaen kan trykke på oppover utenom andre grunner som danner sprekker i fjellet med 

eventuelle sideganger. Her størkner lavaen fort under et mindre trykk slik at krystallstrukturene blir av finere 

kornet type gang-bergarter.  

Dag-berg-arter er lava som når overflaten og renner utover terrenget eller fjellsidene. Også ut i havet, 

slik som enkelte øyer og dyphavs-vulkanske rør. Denne lavaen som har funnet fri adgang opp er mer tynt-

flytende, og som størknet kalles dag-bergarter. Lava og pimp-stein også. Pimpstein er som regel smeltedråper 

som forsteiner seg i vann der vann-damp, luft og smeltegasser, danner hule bobler inni dem så de flyter. 

Granitter, gabbro, andre dyp-bergarter leveres slik at tungmetall-blandinger størkner først og etterhvert 

lettere blandinger høyere oppover i berget. Tung-metall-variantene er lite næringsrike for livsorganismer og 

slike bergartsblandinger oppe i dagen har som regel overflater uten vekster. Mens i grensen like over disse 

tyngre mineralene dannes ofte det lettere plagioklas-feltspat som er rikt på Kalsium.  
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Plagioklas krystalliserer seg med olivin og amfibol til Gabbro og feltspat. Gabbro er basisk god næring 

til planter. Sammen med Alkalifeltspat, biotitt, amfiboler, pyroksener kan Plagioklasen danne Syenitt som det 

er mye av. Bergarts-mineral-kornene er mest krystallinske. Glass og organisk stoff fins. Oppsmuldret fjell gir 

grus, sand, leire som kalles jord, men er mineral-koloid-korn, som er bergarts-mineraler.  

Geologi, mineralogi, petrografi og krystallografi kan vel sies å ta seg av de forskjellige sider av de 

samme strukturer. Geologien tar for seg mye av lagdeling og tektonikk, og gir mye informasjon om dannelse 

av metamorfe bergarter, kollisjons og trykkomdannelse av mineraltypene, blandings-bergarter, foldefjell, 

fjellkjeder. Erosjon. Spesielt hvordan bergarter dannes og forklaring av sammensetninger.  

Sedimentære Bergarter: 

Er hvilke slitasje som de første, og senere fastere berg, fjell har som løsner som korn i vinder og 

havstrømmer, som brer seg nedover under smuldring av fjell og dekker sletter og havbunner. Stort sett oppstår 

de første sedimenter tidligere enn de fleste metamorfe bergarter da det ikke blir slike kraft-kollisjoner i samme 

grad med færre mindre og lavere berg-høyder på den tidligste tiden i jordens historie. Spenninger og varmen 

ga nok vekslinger av stor grad for hvor mye som kunne bli liggende som sedimenter når så mye kunne 

omsmeltes. Vi må gå ut fra at det var rikelig med sedimenter før livsformer og organiske materialer kunne 

samles i sand og leire-banker i og med at de oppstod lenge etter landskorpe-dannelsen, og i påvente av hav-

dannelse. Erosjon av alle former ga sedimenter. 

Erosjon: Vær, vind; regn, frost, hete, bekker og fuktighet, orkaner, stormer, skred av alle typer, samt 

bølgeslag, jordskjelv, om så vulkanutbrudd, alt som kan få fjell til å sprekke opp, ras, der steinblokker skrubber 

fjellsider og dalbunner. De får hjelp av sterke vinder, annet ras, elver og bekker til tider. Det kan være hele is-

sjøer som sprekker opp, og det kan være en ekstrem kollisjons-fase mellom kontinental-plater.  

Alt dette får stein til å bli grus, og avsetning av enda mindre korn som sand og leire. Vann og mineraler 

kan sammen danne baser og syrer som også gir kjemiske reaksjoner oppe i dagen og nede i alle sprekker, ikke 

minst hvor det også er varme-kilder i berggrunnen som akselerer den kjemiske erosjonen.  

Størrelsen på avsetningene bestemmer om typer og orden leire, eller som sand, eller grus. De kan under 

trykk eller når større mengder slike korn får kjemisk binding til hverandre, og med stadig større lag som legger 

seg over hverandre med større trykk, danne mer sammen-skittet og sammenpresset lag til sand- og leir-skifer. 

Herding, gjerne fukt-tørking og hete.  

Sediment-lagene, avleiringer, er den største kilden til at geologiske lag viser mineraler i drift og da hva 

som eroderes, og innpakking av døde dyr og planter, fossil-prosessen og forsteinede fossil-skifer-bergarter ut 

fra trykk og herding. Er det fossiler der så har man med sediment-bergarter å gjøre. Navn ut fra fasthet og 

innhold, er sandstein, leirstein, leirskifer, slamstein og konglomerat der vi kan finne grus og større stein, selv 

om også brekksje-sediment-lag med knuste steiner kan finnes i slike lag. 

Sedimentene avsettes av vann og vind, med løss, tillit, morener fra isbreer, og kjemisk, fukt-tørking, 

uttørking, krystall-dannelser, mange rester av annen bergartstype i større sediment-lag. 

Når havbukter tørker inn, også hav, ligger det igjen enorme salt-lag. Gips og salter kommer fra slike 

kjemiske prosesser, spaltninger i ioner som samler seg igjen. Livsformer gir karbonater slik som kalkstein. 

Proteiner, DNA, RNA bygger på POn-x-forbindelser, som nedbrutt gir apatitt, fosfat-holdige bergtyper. 

Metamorfe bergarter. 

Kollisjoner mellom drivende store berg eller kontinent-plater vil presse eruptive og sedimentære 

bergarter slik at det dannes nye blandinger av mineralene, men kan også bestå i hovedtrekk likedan, men i 

folder som ikke er så presset. Virkelige kollisjoner av dimensjoner gir omdannede bergarter og 

bergartsmineraler. Store trykk, og som stort sett oppstår fra kollisjon mellom kontinental-plater.  

Marmor dannes når kalksteins-forekomster er under trykk og varme, der samme kjemiske forbindelser 

omkrystalliserer seg, mens mange bergarts-kollisjoner slik danner mengder nye mineraler og foldemønstre, 

samt oftest dannelse av høye berg og fjellkjeder. Blandingsbergarter er når det er fullstendig endring av 

bergarts-typenes strukturer. Gneis, marmor, kvartsitt, glimmer-leirskifer, hornblende, er nevnte metamorfe 

bergarts-mineraler. De letteste bergarter vil, lignende sedimentære bergarter bli liggende i jordskorpen øverste 

sjikt i så høy grad at de danner grunnlaget for at stoffer til organiske viktige byggesteiner kan hentes ut herfra. 
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Geologi handler om de samme bergarter som er nevnt. Men nå er det også snakk om lagdelinger der 

man hvert år får sedimenter gjennom året og så videre nytt slikt neste år, at det dannes lag på lag , men som 

etter noen millioner år har bygd seg opp, oppå de tidligere lag og lagdelinger.  

 

Arkeologiske Lag. 

Er også Geologiske lav, Mineral-lag, men inneholder store mengder organiske rester og dyreliv, planter 

fra Siste deler av Tertiær 5-2 millioner år siden, og Kvartær, de siste 2 millioner år, en tid med tiltagende 

hyppighet med minst 7 istider og mellom-istider. Og en god del geologisk aktivitet, slik som at Mellom-

Amerika bandt Nord- og Sør-Amerika sammen for 3 millioner år siden.  

Det er kort tid siden Afrika og Spania satt sammen også, og Bospores-stredet sprakk opp så 

Middelhavet rant ut i Svartehavet for 7400 år siden, og hevet det mellom 100-200 meter, en syndeflod som 

varte 100 år. Jord, sand, leire viser spor av første mennesker, og det er massevis som ikke har forsteinet seg 

enda. Jordbrukere over hele verden har gjennom årtusener gravd frem slike gjenstander.  

I slike nyere lag kan man telle årstidsavleiringer inntil 20-30.000 år, og ut fra trykk og med 

mikroskoper, er det mulig å anslå ganske nær innpå 200.000 år. Med Karbon-14 og med andre nyere 

radioaktive kilde-målere, kan man anslå godt tider inntil noen millioner år ganske nøyaktig. Også istids-lag 

på sydpolen, og også noe på Grønland kan spores 10-30.000 år, der man kan se årene det har vært spesielle 

vulkanutbrudd og sandstormer, andre saker.  

Ett poeng med hele den geologiske, mineralogiske, bergarts-fremstillingen er å vise at det er systemer 

i dette som er godt avklart. Challanger boret 20-30.000 km-dype hull i alle verdenshav der vi ser sediment-

kjerner som viser livsutviklings-trinn og tids-epoker, samt sporene til kontinental-forflytninger, noe de fleste 

geologer er godt kjent med, og må vise sporene til. Arkeologi viser Steinalder-bo-plasser langt tilbake i tid, 

og de gamle bykulturenes start-periode. Naturfilmer tar med gjennom dyreliv overalt på jorda, og plantelivet, 

geografien, hvor ikke mindre enn reiselivs-bransjen stort sett har gitt det store innblikket. 

Men den direkte geologiske lagdelingen med fossiler og gjen-konstruksjon av disse tidsperioders 

aktivitet, krever nok en veldig god dag av livet vårt for hver av periodene. 

Arkeologien kan man spore opp mye av selv, da det innebærer mye av fauna og flora, og betydning 

for hvert enkelt lands kultur-utvikling, endringer i klima, og tradisjoner fra gammelt og nytt opp gjennom 

tidene. Hvordan vi ser spor av livs-syns-ritualer. 

Vi kan selv se hvilke blandings-stoffer som finnes i de forskjellige mineraler som de 96 grunnstoffene 

setter seg sammen som til forskjellige bergarter og løs-masser, jord-typer. De er beskrevet med kjemisk formel 

alle vi har funnet. I de 300 mest funksjonelle mineralene som bergarter består av, finnes alle disse 

grunnstoffene, og i en fordeling som tydeliggjør at vi finner de som har de forskjellige letteste grunnstoffene 

som vi består av, altså plante- og dyre-livet. Også bakterier, virus. Vi ser at organiske forbindelser som den 

siste posten av mineralgrupper, også er sammenlignbart med det som lava og saltvann kan danne lignende 

med, fordi det er disse mineralene som løser seg opp, stort sett de letteste bergartene øverst i jordskorpen, men 

også av alt som titter frem over bakken av berg som tilfører terrenget jordmasser.  

Alt utover dette er ren biologisk forskning, organisk forskning, forskning på gener og kromosomer, 

DNA og RNA og sukker fett og proteiner fritt, og i celler, spesielt i faktiske dyre- og plante-celler.  

Disse blandingene gjør at vi har noe å stå på, har mat, kan bygge noe rundt oss til vern, søvn, at vi kan 

tilvirke det vi har gjort i verden. Her mangler da bare behovssystem og bevissthet som skal forklare det 

resterende. Når det gjelder bakgrunnen til partikler, grunnstoff-dannelse, ut fra min kraft-felt-teori og dens 

drivfunksjon, så må man minst en bok som heter Differensial-kraften, eller en enda eldre som het Kamos – 

Forandringskraften.  
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Jordens indre: 
Hva med smelten videre 600 mil nedover i mot jordkulas sentrum. Her sier de at det kan forekomme løsnede 

berg som driver et stykke nedover, og mener å ha seismografiske målinger av slike. I sentrum tror man at det er flytende 

jern og nikkel. Om det er en fast kjerne der et sted kan det være utvetydige data om. Det som derimot kan være merkelig 

er at det er mye radioaktivitet på jordas overflate. I granitt kan det være mellom 10 og 180 gram Uran, noen steder som 

130 gram, mange steder er drivverdige forekomster.  

Andre steder kan andre radioaktive mineraler være til stede i store mengder. Under Nigera og Kmaerun er det 

et område som er så stort og rikt på uran at man mener at det har «brent», drevet seg som brennstoffkilde i flere hundre-

tusen år. Med en viss gjennomsnitts-mengde helt oppe i dagen av de tyngste slike atom-typer, tyder mye på at det er 

godt med slik nedover i berggrunnen også. Det betyr at om det ikke kommer opp tilsvarende med lava-sjøer og magma 

med uran, så må store mengder ha sunket nedover i gjordens mantel og mot kjerne-områdene nærmere sentrum i jorden.  

En sak er at jorden fremdeles har tynn jordskorpe, at 99 prosent av hele verden, jorden, er flytende lava. En 

annen sak er at vi er i ett varmt sol-område i banen vår. En tredje sak er at vi roterer rundt på 24 timer. En 4 sak er at vi 

har en måne som trekker hardt, og gir tyngdekrafts-bølger på hav og fjell. Og som et femte ledd er denne vagingen 

mellom jorda og månen en enorm gyro-virkning som stresser masser fra å stivne. Det 6. er at der må være store mengder 

radioaktivitet innover i jorda som holder deler av alt i større oppvarming.  

Nikkel-Jern-kjerner, om det er det det er, eller annet som er ionisert, så vil dette gi elektriske strømmer gjennom 

denne lavaverdenen som er ioniser, og derpå magnetisk dynamo-effekt. Van-Allen-beltene i jordas omkringliggende 

magnetosfære, og som deltaker i solstormer og nordlys-effekten. At jorden skal størkne fort er tvert utenkelig. Om den 

tørker må det være den gjæringen på overflaten som vi kaller liv. I så fall er menneskeheten også tørket.  

 

Planter, Soler, Måner baner, galakser og romfenomener, se tilgjengelige programmer; Autentiske/dokumentarer,  
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Organiske stoffer! 
 

Vi får høre at hydrogen, karbon og oksygen er viktig for organisk kjemiske stoffer som har med liv å 

gjøre. Dette holder til å danne sukker og fettstoffer. Men når det gjelder RNA og DNA trenger vi også fosfater, 

altså fosfor i tillegg, Nitrogen i tillegg, og litt svovel, fordi de fire arvestoffer og de grunnleggende 20 

proteinene som dannes, trenger dette i tillegg til karbon, hydrogen og oksygen. Ellers får vi hverken virus eller 

bakterier eller større organismer av planter og dyr, eller menneskets fysiske arvestoffer.  

Vi får også høre at etter hvert at de mineralene som det er spor av vanlig havvann vasket ut fra fjellet 

og ut i havet er en jevn fordeling som de fleste celler har av dette i lik målestokk, og som er viktige som 

enzymer og bygge-hjelp av cellenes cytoplasma og protoplasma, som medvirkende stoffer. I både plantenes 

fotosyntese og i dyrenes stoffskifte så trengs jern og kobber som katalysatorer i prosessen.  

Mange andre stoffer er med av disse for å avstive celler eller gjøre de elastiske og både planter og dyr 

har cellevæsker som hovedsakelig består av vann og eggehvite-stoffer. Det er hele tiden snakk om mindre enn 

40 av de ordinære grunnstoffene våre, og det kan hende at det holder med noen over 30 av disse for mange 

virus og bakterier, og de enkleste sopp- og dyreorganismer. 

Hvor kommer dette fra? Vi snakker om skapelse, eller dannelse, at enten står Gud bak stoffene, eller 

så er det en naturens egen kraftfunksjon som danner slikt. Noen tror at kun livsevne og bevissthet utgjør en 

Guds-innvirkning, mens andre tror at begge deler kommer derfra, og settes sammen, eller er forskjellige stadier 

i samme kraft. For naturforskere som kun tror på vitenskapen om naturen og at all funksjon skyldes 

grunnleggende logiske funksjoner i denne kraften, eller funksjonen, så vil de tro at bevissthet og livsevner har 

utviklet seg gjennom en prosess der liv kommer først og bevissthet dannes i stadig mer avansert grad etter 

hvert. Svært mange skiller sterkt mellom kropp, sjel og bevissthet.  

Andre at det regnes som del av samme kraft med forskjellige kompleksitet, avansert grad. Fysisk sett 

hjelper det hverken hva vi tror eller vet, annet enn at vi hele tiden undersøker forholdene fysisk, ved måling 

og sammenligning av hvor vidt funksjonene oppstår og forgår ved reaksjoner, og slik sett kan danne et 

forløpsbilde eller virknings-bilde av det fysiske vi har foran oss.  

Vi vet ikke om det kommer fra Gud eller Naturen. Kun overbevist om dette, men vet ikke hvordan, 

derfor må undersøke alle tenkelige detaljer som viser oss hva slags funksjon vi egentlig snakker om, med 

mulige teorier for om noe mulig oppstår eller kan påvise en slik funksjonalitet.  

Vi skal da helst se det hele fra natursiden, den fysiske og se på hva forskerne her tror om dette, i en 

kosmisk sammenheng. Spørsmålet er om, og hvordan grunnstoffer dannes. Den mest oppgitte modellen er den 

der alt starter fra enten ett punkt eller en sterkt fortettet hvilemasse, lignende Einsteins og andres ide om ett 

ekspanderende univers, et big-bang-univers.  

Fra et punkt eller hvilemasse har av en eller annen mystisk grunn det skjedd en reaksjon som har fått 

alt til å ekspandere. Begge teoriene fungerer slik at feltmassens trykk og mengde, samt temperatur-aktivitet er 

så høy at enkeltpartikler ikke er stabile, og at det virker som en flytende og uordnet felt-masse, et indre kaos 

av naturkraft.  

Når det utvider seg avkjøles dette, og enkeltpartikler kan få rom til å stabilere seg som runde partikler, 

tross enorm mengde spaltning og sammensmeltning, og enorm lysvarmemengde utover det vi har 

forestillinger om i det kjente kosmos i dag. Visse eksperimenter med trykk, med kvarkene, med partikkel-

kollisjoner og stråling tyder på en viss mulighet for en fortettet kraftverden med en over-aktiv oppførsel som 

mulighet.  

De første avkjølte partikler slik blir da nøytroner, protoner, elektroner og lys, kanskje andre 

dominerende partikler, stråling, men at nøytroner i rom fort spalter seg til elektroner og protoner, også under 

høyt temperaturtrykk eller trykk, slik at elektroner og protoner nesten er enerådende for å danne sirkulerende 

forbindelser, gjerne ustabile.  

Ideen, teorien går videre ut på at avkjølingen blir sterk nok til at hydrogen kan danne en del stabile 

forbindelser som atomer og gasser som grunnet tyngdekraft og spenning kan samle seg i store gass-skyer som 

grunnet tyngdekraften ytterligere trekker seg sammen til tyngden er så stor at vi får 10-100 millioner grader 

og at hydrogen-kloden slik antenner som fisjon, fusjon i kjernen, lignende våre reaktorer for kjerneenergi, og 

dermed at en sol starter sin lysende sterke virksomhet. De første soler har blitt skapt. Videre sammenbrudd og 

eksplosjoner av nyfødte soler som aldres, danner så de neste grunnstoffene frem til Jern i denne eksplosjonen 

som nå inntrer. 
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Mange forsøksdata og fysiske beregninger viser at dette kan hende, og vi har observert at det skjer ved 

sol-eksplosjoner i rommet som ikke hadde disse stoffene fra før på spektral-analyser. Solene inneholder 

fremdeles i hovedsak hydrogen og helium, mens de første solene stort sett var av hydrogen og i tilfelle lite 

helium. Hva som dannes i kjernen av slike trykk er ellers ikke godt å si fordi det kan ha inneholdt helium her 

som ikke lykkes å identifisere i stråling senere, men er holdt inne i et frekvensregulerende lystrykk, 

varmetrykk. Det er langt opp til overflaten fra sentrum, og det er i en tid da trykket kanskje er et grensetilfelle 

med om frekvenser kan stabiliseres til, og spaltes opp på veien til hydrogen, og at heliumstråling blir spist 

opp. 

Forløpet slik det virker som, og som har flest tilhengere, som kan svare til de faktiske forholdene, er 

fult mulig ut fra et eller annet forhold som ligner en mulig lignende utvikling sett fra kraft-utvekslinger, slik 

at store deler av BigBang-teorien kan være riktig. Problemet ligger i den begynnende fasen, om det er fra et 

punkt, om ikke andre kraftvirkninger danner deler av dette grunnlaget, om det er singulært eller ikke, hva som 

forårsaker ulikhet i ansamlinger av partikler og masser i det kosmiske rommet. Mange andre mulige teorier 

kan kanskje holde stikk også. Så langt viser universet til en utvidelse, eller i det minste til en drift i det 

kosmiske rommet. Vi ser på dette fenomenet i en annen del av skriftet, og er ellers behandlet i boken 

Differensialkraften – the df-force, og i Kamos – Differensialkraften the d-force/(tittel-bytte).  
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Kapitel 22 Differensialkraftens muligheter til å 

danne kosmiske systemer. 
 

 Differensialkraften kommer frem til en likedan funksjon for romtid-felttrykk-masse som er likedan 

overalt og utveksler seg i like store mengder innenfor en konstant energi som kraft og motkraft, motgående 

like mengder energier. Til forskjell fra en del andre teorier betyr dette at alt utveksler fra en grunnbalanse, og 

at det ikke finnes tilbake et trykk-fritt område, slik at alle felt har og er utsatt for trykkutvekslende retninger. 

Og det betyr turbulens eller partikkeldannelser overalt i en eller annen, alltid årsak-virknings-rekkefølger i det 

vi kaller den fysiske romtid-energi-felt-verdenen.  

 Her finnes alle absolutte mønstre og det er ikke noe sted uansett forhold i utvekslinger at det er 

partikkelløst. Kun trykkforskjellene forteller hvor meget det er av slike dannelser eller ikke, eller motsatt, ved 

antall partikler hor stor trykkforskjell mellom felt som den kosmisk lokale arena er utsatt for. Men en av de 

muligheter som kan oppstå i Differensialkraften, er selvsagt også en sentrert utveksling, der feltmassene 

sammen-klemmes i en sirkulasjons-form for så å spre seg utover igjen, i noe som kan ligne en sfærisk kule-

form-utveksling.  

Denne vil så da neppe foregå i bare et gitt øyeblikk, men produsere en utgående felt-mengde på løpende 

bånd, slik at universelle objekter over en lang stund vil danne likedanne forhold som følger etter hverandre. 

Men det vil også bety at noe enda ikke er dannet og når det dannes vil det ikke klare å ta igjen det som er 

dannet for lenge siden, om dette ikke stagnerer i sin utvidelse. Mange mener jo at universet faktisk utvider seg 

raskere, og enkelte at det skjer hurtigere enn lyshastigheten. Slike teorier vil her ligge på vent og gjelde en 

annen funksjon å ta opp enn den vi skal ta opp her. Eksemplet på hvordan slike partikler dannes, og hvordan 

de kan utveksle mellom stabile løp og frie romstrøms-partikler er tatt opp i differensialkraften og videre hva 

som danner store og små partikler og oppførsler med lover vi kjenner i et passende kosmisk felttrykk. 

Vi kommer slik frem til den grunnstoff-liste-teorien jeg har lagt frem, og derfor hvordan dette fungerer 

videre som kjemiske forbindelser og andre fysiske egenskaper. Vi kan ikke garantere at big-bang-prosessen 

eller lignende differensialkraft-prosess er en slik som vårt kosmiske rom er inne i. For eksempel kan fjerne 

stjerner og himmelobjekter for eksempel ha så lite helium og andre stoffer at det klarer å sende nok 

signalstyrke over ufattelige avstander at vi kan avgjøre noe sikkert om dette.  

Vi kan heller ikke si noe om et sikkert tidspunkt for dannelse av karbon og andre lette grunnstoffer. 

For eksempel vil en svært liten sol kunne slukne fortere enn de andre. To soler kan kollidere. Nøytronstjerner 

kan dannes, og slike kan kollidere på et tidlig stadium i utviklingen. Om det dannes små mengder karbon, 

helium, litium, neon, silisium, natrium, kalium, nitrogen og oksygen, som dermed i kosmisk skala er i små 

mengder, så kan vi ikke avgjøre at sporsignaler av dette ikke kommer fra tidligere dannelser enn det vi antar. 

Regnestykket og sannsynligheten er for statisk til å sikre enkelthendelser slik.  

Fordi vi må regne med spesialtilfeller. Kaos, orden ut fra balanseforhold vi ikke tenker nok over. Altså 

så er forhold for hva vi merker langt unna oss som kosmiske objekter en litt usikker kilde for garantier av 

annet enn det vi tydeligst ser. Men at de første objekter i en slik tenkt prosess av utvidelse så ville hydrogen-

soler dannes først, og eventuelt med noe helium. I snitt ser det ut som at ganske mye av denne prosessen er 

tilfelle. Det finnes nok en del teorier som kan anta at lignende forhold som det vi observerer kan oppstå i et 

langt jevnere fordelt felt enn de mest antatte teoriene vi har sier også. Flere slike kan være godt begrunnet. 

For eksempel vil ett kosmisk trykk fra felt som nærmer seg hverandre gi et konkavt trykkfelt kosmisk, 

og igjen så vil kosmiske partikler og masser presses fra hverandre. Uansett modeller er det ingen som får noe 

fortrinn på eksistens, fordi alle former slik er mulig ut fra forhold som veksler mellom kaos, kosmos, og 

utvesklinger, uansett om de ser ut som mark, krystall, runde ganske stabile, eller virvler, eller at vi kan gå med 

kosmiske verdener inne i oss eller være et ledd i noe lignende større enn oss.  

På den annen side har jeg drøftet disse forholdene om at basis-funksjonen i differensialkraften må lage 

likeens grunnvirvler eller friksjonsvibrasjoner helt fra grunne av, og at ett hvert system har en vibrasjon, 

turbulens, trykkutveksling fra bunnen av, eller i seg som forplantnings-trykk-forhold.  
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Dette kan bety at bakgrunns-stråling kan dannes fra kun slikt trykk, men dette er heller ikke hva vi skal 

ta opp noe om her. Vi kan da ellers holde oss til målinger og kartlegging, koordinere videre det vi observerer 

i forhold til vår posisjon i rommet og de strukturer som dukker opp her, med mer eller mindre vekt på 

utviklings-gangen, og hva dette antydes som igjennom våre observasjoner ut fra oss. En utvidelses-ekspansjon 

er en fullt mulig og naturlig felt-prosess. Men balansen vil alltid være tilstede i alle systemer.  

De selektive funksjoner logisk sett som dannelse av partikler har fått er altså tatt opp i differensial-

kraften, og i tillegg hvordan overtrykk og undertrykk for partikler virker og deres dannelse av minste og største 

gravitasjons-partikler og hvordan de får sine spesifikke felt-egenskaper, som antipartikler, partikler, elektriske 

og positive ladninger. Størrelsesforholdet også, men ikke eksakt tilpasset grunnstofflista. Dette kommer med 

hva trykkspenningen i rommet er der vi er, eller i vårt kosmos, og vil slik tilpasses gjennom denne prosessen, 

uten tvil sett på energiomsetningen og balansen. Summen av alle feltegenskaper gir samme energi totalt 

lignende det Einstein viser som E=mcc.  

Med grunnstofflista som utgangspunkt og trykkforholdene i vårt solsystem og på jorden i dens ulike 

lag, slik som på de dypeste hva med vulkansk aktivitet, og lignende på jordoverflaten og til og med i 

atmosfæren, i andre atmosfæriske forhold, og ved lyn, mange kjemiske reaksjoner så produseres det til tider 

mengder organiske stoffer på kort tid. Vi har stor erfaring med at lettere gasser stiger over tyngre gasser, 

oppdrift, noe som skyldes tyngde-kraft-forskjellen på gasse-molekylene, stoffet. I flytende stoffer, vann, annet 

som smelter, så vil også fordelingen på et gravitasjonslegeme med størrelse, slik som enkelte store kometer 

og meteorer, og måner, planeter, selv i soler, virke slik at flytende tetthet vil fordele seg slik at det som er 

lettest flyter opp og det som er tyngst synker ned. Når det gjelder vann så virker dette slik at kun temperaturen 

er nok til at dette skiller lag, der kaldt vann synker ned og varmt vann stiger opp.  

Vann er litt spesielt på grunn av at spenning i molekylene ligger på grensen av tetthet i forhold til 

rommet, og den geometriske bindingen skaper et gjennomsnitt som er mindre tett enn flytende vann, der vann 

regnes som det eneste, eller av få, stoffer som blir lettere i fast form og derfor flyter opp. Men den kjemiske 

bindingen som er mulig i atom-bindinger kan ofte virke slik at lettere stoffer kan få til ekstra tette bindinger, 

og andre tunge kan få til ekstra lette bindinger, ofte ut fra trykkforhold som de dannes i. Diamant er et eksempel 

på et av de letteste stoffer som ved stort trykk danner en ganske geometrisk kjemisk fortettet bindings-struktur, 

og blir i gjennomsnitt tyngre pr volum enn mange metaller. Ellers er stoffer tyngst i fast form. 

Når alt dette er sagt forstår vi at tyngdeforskjellene slik sett vil ha de tunge stoffene synkende mot 

gravitasjonssentret i planeter, og de lettere ville flyte opp og fordele seg lagvis etter hvor lette de er i høyden 

oppover mot overflaten. De letteste grunnstoffene som blant annet de organiske stoffene også er laget av ligger 

altså i overflatesonen til planeter. Selv om det er nok av forbindelser som er rørt sammen i det vi kaller lava-

vellingen under jordskorpen og et godt stykke halvveis innover mot sentrum av planeten. Men vi må nok regne 

med at de fleste lette grunnstoffer og blandinger av disse, mineralene, befinner seg til mer enn 95 prosent i de 

10 mil øverste lag av planeten, eller en klode. Altså et objekt med eller uten liv. 

Når atom-grunnstoff-elementene kjemisk binder seg til hverandre får vi mange mellom-liggende 

tyngdestørrelser, og også mange blandinger av forskjellige slike mineraler. Av 92 grunnstoffer, cirka, så kan 

disse danne molekyler, alt fra av kun samme grunnstoff, til cirka 2600 forskjellige mineraler som de kalles 

når det er kombinasjoner av atomene. Disse kalles jo også bergarter. Folk kaller jo dette stort sett berg, fjell, 

stein, grus, sand og leire, og flyktig løss-partikler i atmosfæren, og som vi fra steinalderen ga felles-

betegnelsen jord. Men jord består altså av mindre elementer. Selv om sandstormer også finnes.  

Noen av disse mineralene kommer sammen, og enten det er gjennom at vann løsner opp fjellgrunn, 

eller at ioner av slike mineraler er i vann, slik som klor og natrium, så kan disse danne renere forbindelser av 

natrium og klor kalt natriumklorid som er vanlig bordsalt, koksalt, og som faktisk er spiselig. At en av verdens 

mest giftige gasser, klor, og det giftige metallet natrium, kan i ione- og molekyl-dannelse med annet stoff altså 

nøytraliseres til et lite giftig, og spiselig stoff. Det finnes selvsagt enormt mange mikrokombinasjoner av 

mineraler og viktige nyoppdagelse av noen hundre som kan påtenkes i industri, helse-produksjon. Men i 

utgangspunktet er det de 2600 mineraler som dominerer det meste.  

Enda mer redusert blir mengden om vi ser på nytten eller grunnlaget økologisk. Stort sett er kun 700 

mer viktige som elementblandinger som mineral, og snakker vi om de kjente bergarter av lava, granitt, 

sedimenter og metamorfe, sammenklemte bergarter, så snaker vi om stort sett 300 mineraler, som grunnlag 

for fjell, stein, grus, leire, sand, jordsmonn, jordpartikler som planter og bakterier klarer å benytte seg kjemisk 

av, oppta, og omvandle i fotosynteselignende og stoffskiftelignende prosesser. 
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Av disse mineralene er det altså noen som virker organiske allerede, slik som eksempel honning-sten 

og inntil rundt 70 mineraler til. Men her er det også mange sjeldne. Noen av disse oppstår sikkert også i 

forbindelse der lava og saltvann møtes i en kokende mineralgryte. Det vi kaller lavasupper. Her oppløses de 

fleste stoffer av temperaturer mellom 600 og 1400 grader, rundt 1000 grader i snitt, og som sammen med 

mineralsk havvann, danner et enormt hav av ioner, gassioner og flytende ion-blandinger som trenger avkjøling 

for å binde seg til fastere stoffer igjen.  

Nettopp her gjør de letteste grunnstoffene stor suksess. Det dannes enorme mengder proteiner, sukre 

og fett-stoffer. I utgangspunktet ganske uadressert. Men mengdene er så store at de klarer å få frem store 

mengder fosfater, sukre og lette proteiner som benyttes i arv og transport hos organiske livsvesener, slik som 

DNA og RNA og en mengde livsviktige proteiner og enzymer, samt mengder av fett-typer, spesielt av den 

som er ganske generell som fettkula som nesten alle cellevegger består av. Slike livs-løse, enkle organiske 

stoffer i seg, er det mengder av, men også allerede komplekse slike uten at det er livsceller av den grunn.  

Så hva er organiske stoffer, og hvordan dannes de utenom at de dukker opp som nye kombinasjoner 

av mineraler som er ganske spesielle, ofte ekstra fotogene, bøynings-elastiske og temperatur-reaktive, og kan 

endre form og kjemisk utveksling med hverandre som slike organiske vekslinger, organiske reaksjoner. Ikke 

noe nytt i forhold til spennings-lovene, kjemisk, men så har det også tatt lengre tid å finne ut av disse spesielle 

spenningsladninger som danner en mengde variasjoner mellom det som er vanlig i de mer stabile mineralene. 

Vann, luft, karbon-di-oksyd, nitrogen og oksygen spiller stor rolle ved siden av karbon og hydrogen, protoner, 

elektroner, hydrogen-ioner og hydroksider. Vi skal derfor se litt mer nøye på disse stoffene. 

Vi kan nevne det som kalles det enkleste av alle organiske mineraler. Eller regnet som rent organisk 

stoff. Metan. Denne er enklest av millioner hydrokarboner, kjemiske forbindelser mellom karbon og hydrogen 

med formelen CH4. Dette er jo tydeligvis også egentlig et mineral. Denne kan enkelt dannes av hydrogen og 

karbon i verdensrommet, og er derfor med i dannelse av planeter, meteorer og kometer. Det kan finnes enkelte 

slike uten denne forbindelsen også, men den er tilstede i kosmisk skala både mellom galakser og i galakser, 

mellom solsystemer og i stort monn inne i solsystemene og de gasskyer vi observerer i rommet rundt 

stjernesystemer nært og fjernt.  

Enkelte kosmiske slike har mengder i stor skala. Vi finner til og med aminosyre-gasser ute i vårt eget 

solsystem, rett og slett protein-masser. Og de dannes av grunnstoffer som ikke er bundet til en planet men 

svever fritt i rommet. Elektroner og lys fra solsystem eller fra planeter, vil fort hjelpe til med en kjemisk 

reaksjon for binding eller splittelse av slike rom-gass-molekyler.  

Som et eksempel kan vi nevne en meteor som NASA undersøkte. Den bestod av nitrogen, hydrogen 

og karbon, ganske så rent dannet som NCH eller blåsyre, det vi kaller hydrogencyanid, en dødbringende gift 

som er brukt i krig og som i pilleform har vært enkelte soldaters bagasje dersom de skulle bli tatt av fienden 

og skulle slippe tortur. En bitte liten pille dreper deg straks. Men NASA kunne da ikke fatte hvorfor det da 

samtidig skulle finnes arvestoffer i sentrum av en slik klump.  

De trengte eksperthjelp fra de beste kjemiske laboratorier, og sakte men sikkert tikket data inn fra 

forskjellige steder i verden, om at joda. Blåsyre, NHC, var så kjemisk reaktivt at det spaltet seg ofte, og dannet 

nye forbindelser av NHC som NH2 CH3, NH, CH4, og som igjen kombinerte seg på nytt, og da oppstod det 

blandinger der flere organiske stoffer kom til og blant disse to av de 4 arvestoffene våre, der den ene i påvirket 

tilstand kunne endre seg til det tredje. Slik kunne blåsyren danne 3 av arvestoffene våre, selv om det fjerde 

ikke var med. Men samtidig kom det til andre viktige organiske blandinger som spiller en rolle i 

livsfunksjonene slik.  

Noe lignende har vi med giften serin. Den dødeligste vi kjenner. Hver celle i kroppen vår har 20 

proteiner, de livsviktige, og av alle dager, tro det eller ei, så er faktisk den ene av disse nettopp serin! Vel: I 

og med at lyn i en såkalt ur-atmosfære-blanding viser at det dannes mengder DNA på et øyeblikk, og til og 

med reproduktivt DNA, så skulle en celle ganske sikkert ha næring nok til å danne millioner av DNA på et 

øyeblikk. Vi skulle tro at konklusjonen var, at om ikke en mengde gifter finnes i cellene våre, så ville DNA-

mengden ha eksplodert. På slik vis så kan enzymer og sporstoffer av metaller, samt giftige proteiner faktisk 

være en del av det som får DNA og cellekjerner til å holde seg intakte fra reproduksjon inntil noe frigjør 

prosessen. Og det er noe å tenke over. At dersom ikke ville det bli for mye liv, eller tran, næring. 

Hva så om styringen uteblir? At lava og saltvann kommer sammen slik som når øyer sender 

lavastrømmer ut i havet, eller en ny øy kommer opp av havet. Dette opplevde de ved Surtsey som kom opp av 

havet syd for Island. Her fant man i stedet for redusert innhold av livs-stoffer, en unormal mengde av proteiner 

og fett som ikke skulle være der eller kunne komme fra havet og sporstoffene i havvannet.  
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En Islandsk forsker senere understøttet av en amerikansk forsker, og hvor svenske interesser trolig ble 

involvert, så kom de frem til at ren mineralsk lava uten virus eller bakterier eller organiske stoffer, sammen 

med sporstoffer og salter i vannet, som de under kunstige forhold fremstilte uten bakterier og virus, og så 

smelte dette til lava og dryppe det ned i vannet, at det dannet mengder organiske stoffer. Mineralene blir altså 

spaltet, for å danne nye koblinger. Her var det fett, sukker, proteiner og DNA og RNA, samt fettcelle-klumper, 

og selvsagt med de sporstoffene som saltvannet skulle ha, som er likedan fordelt i livsceller.  

Siden denne gangen har man sett at reaksjoner mellom proteiner har dannet forbindelser som skjer 

organisk også der ikke celler er til stede, altså uten virus, DNA, RNA, eller bakterier. Egentlig kjent fra lenge 

før DNA-koden ble oppdaget. En hel mengde prosesser skjer rent enzymisk eller katalysisk av seg selv, og 

ofte med enkle kjemiske forklaringer til hvorfor og hvordan. Og lavautbrudd på overflaten, i havet ved lava 

ut i dette, eller øyer som kommer opp av det, samt vulkanpiper under vann, helt ned på dypeste havbunn, viser 

det samme. At livs-bygge-stenene hadde en så bred produksjons-arena var vel noe av det siste selv 

evolusjonister kunne få seg til å tro, fordi de alle var sjokkerte.  

Til og med i laboratoriene kunne de undersøke dette der mineraler i bestemte sammenhenger 

produserer alle de organiske stoffene. Det som derimot er problemet er hvordan mange komplekse organ-

fabrikker har blitt til. Men det finnes mange muligheter og en av disse som sist er oppdaget er ribozymer.  

De er RNA-fabrikker som kan bygge opp DNA og slik sett dermed kan ha styrt en slik byggeprosess 

ut fra sine vilkår, betingelser. Slik kan da også mange komplekse systemer som for eksempel bygge-stener til 

Ribosomer, proteinfabrikkene i cella kanskje ha oppstått. Fordi disse er ikke mer komplekse enn DNA-et, selv 

om de er en langt mer kompleks sammen-bygning av proteiner.  

Hos oss så bygger ribosomene opp de 20 proteinene vi har selv. Selv om det riktig nok trengs fenyl-

alanin utenifra eller i spesielle forbindelser for at denne produksjonen skal dekke cellens behov. Det er ellers 

vist flere eksempler om påvirkninger av celler og DNA som omstrukturerer DNA og produksjons-signaler fra 

DNA, og som dermed kan gi store utviklings-artede utslag.  

Det holder ofte med bare et gen eller varmestråling for at produksjon av noe spesielt tar til, eller cellen 

endrer egenskaper, og i bakteriell sammenheng, at det oppstår en ny art som tåler nye livsvilkår eller gifter. 

Fosfor og sukkerkjeder dannes også i den gitte prosess med lava og vann eller ur-atmosfære-lyn. Sukker og 

fosfor bygger sammen trappen som arvestoffene er trinn i. RNA har bare den ene stige-siden og er et åpent 

halv-DNA. Den manglende mot-stigen eller proteinet, vil da lett kunne feste seg til det som mangler, men som 

regel er slike RNA signal og transportbærere av andre protein-molekyler som er med i celle-bygge-arbeidet, 

celle prosessen.  

Det nærmeste vi vet da vi ikke vet mer om virusets tilkomst, er at virus kan være DNA og RNA som 

faktisk er dannet av seg selv naturlig, men har passet som snyltere på organiske stoffer, spesielt på enkelte 

bakterier og enkelte enkle organiske encellede dyr. For eksempel en amøbe eller en flaggelatt. Derimot kan 

også viruset ha blitt dannet ved en feil hos ett levende individ, som slik har hatt en tilbake-vendende funksjon 

etter å ha slipt ut av en celle, eller ut av en celle som dør. Det kunne også ha vært en celle som dør, eller flere 

som slik har gitt en mindre kopi-del, en innkapslet funksjon som har kunnet reprodusere seg om det kommer 

i kontakt med en annen livscelle av samme type, eller hvilken som helst annen organisme.  

Til slutt er en ganske normal oppfatning at disse virus-RNA eller virus-DNA har hatt en lengre 

utviklingstilpasning sammen med vertsceller som genetisk har endret seg, og at viruset har klart å tilpasse seg 

de nye egenskapene cellene har fått. En av de mest undringsverdige virus-typer er de som kalles bakteriofager, 

som uten annen medisin, dannes ved celledød, og som kan komme til å gjøre motangrep på de bakterier av 

samme type som angriper en kropp, organisme.  

Denne bakteriofag-forskningen har stått stille i vestlig medisin, mens Russland har ledet an dette i nær 

100 år, og delstaten, nå i dag egen stat, Georgia i Kaukasus, er verdens ledende på denne forskningen sies det. 

For eksempel at bakteriofager fra koldbrann-bakterier kan drepe koldbrann slik at pasienten blir frisk. Alle 

døde celler produserer sine bakteriofager slik, så det er snakk om hvor fort man kan dyrke en rikelig mengde 

bakteriofager medisinsk.  

Når vi ikke lengre konsentrerer oss om virus, men hva de enkleste bakterier består av, så finner vi 

bakterier som heller ikke har ribosomer, som er en slags ur-bakterier, og som har små ring-DNA flytende i 

cellen, og som lett kan skifte ut et gen. Og disse er det ganske få av sammenlignet med andre organismer. Det 

finnes tydelig mer kompliserte bakterier på vei ut fra rings-DNA, og som virker mer lignende plante og dyre-

celler. De enkleste encellede soppceller, dyreceller, har flere likheter med kompliserte bakterier. I følge 

mikrobiologisk forskning så har det også vært symbiotiske funksjoner mellom sopp og dyreceller.  
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Mellom sopp og planteceller har det vært tydelig symbioser tidligere, ikke minst som det vi kaller lav, 

som oftest består av kolonier av encellede alger og encellede sopp. Derimot er alger og flaggelatter av stor 

interesse. Alger kan være enkle slik som blågrønnalgene der det ikke er tette vegger mellom cellene i en 

koloni-rekke slike. At de har en ganske åpen strømningskanal for næringen fra vannet og gjennom kolonien. 

Vi vet ved en mengde sammenligninger at blågrønnalger og grønnalger har visse slekts-skaps-bånd som gjør 

biologene sikre på at grønnalgene stammer fra en variant blågrønnalger.  

Grønnalger derimot har tydelig utviklet seg, og man vet i dag at slektskapsforholdet mellom grønnalger 

som kalles kransalger har ført til de første philosytter, storvokste kransalger på land, som er landplanter, da de 

har samme kjønnsorgansystem og arvelige faktorer. Sneller, kjerring-rokk og kråkeføtter regnes som første 

plantesorter som utgår fra disse, som ur-bregner. Fra disse stammer frøbregner som senere blir opphav til trær, 

blomster-planter, korn og gress-sorter. Kransalger har begge kjønn på samme plante. Hann og hunn-organ.  

Hvorfor flaggelatter har hatt interesse er fordi de har flageller, eller cilier, der tøffeldyr og øyen-dyr 

vekker stor interesse. De mest primitive flaggelatter virker som at de kan ta opp næring likt som planter ved 

at de har en slags fotosyntese. Andre flaggelatter kan ha kun stoffskifte. Atter andre kan ha begge deler eller 

endre seg til å danne enzymer og fotosyntese om det mangler mat.  

Flere slike har vist at flaggelatt kan omdanne seg til amøbiske funksjoner, og omvendt at visse amøber 

som mulig er ut fra det samme livsyklusmønster kan danne seg til flaggelatt. Flagell eller cilie, spirochaet, er 

tynne bevegelses-hår dannet av ofte nervelignende proteiner. Flaggelatter og amøber kan ha ukjønnet 

formering ved celledeling, og andre som har kjønnet formering.  

 Det vi ser ut fra at organiske stoffer dannes fra mineralene, og i enkleste form kalles organiske 

mineraler, og som er vanlige, er ikke noe annet enn mineralrikets funksjoner, ved at de grunnstoffer vi har, 

kjemisk og fysisk balansert, og beregningsbart, klart danner slike organiske mineraler ut fra de kjemiske 

egenskaper atomer og molekyler av disse har.  

Om vi overhode ikke hadde kalt det for hverken mineraler, atomer, molekyler, organiske stoffer, men 

bare tatt utgangspunkt i nettopp protoner, elektroner og nøytroner, samt foton-partikler, så vil disse elementær-

partiklers energi tilsvare den forbindelse som bygger opp alle disse livløse og livs-bygge-former av nettopp 

livsceller. Og også bygge jord, luft, ild og vann, der ild representerer fotonvirkninger som lys og varme-stråler, 

men som kan gi hele energispekteret vi kjenner til ut over lys og varme. Allikevel har stort sett enhver 

fotonfrekvens en energi, temperatur, altså frekvens-energi. 

Alle organiske prosesser viser til den samme kjemiske reaksjonen vi kan beregne fra grunnpartiklene, 

og det gjelder også fotosyntese og stoffskifte-prosesser i celler. Om vi setter de forskjellige kombinasjoner av 

slike organiske enkle stoffer, altså organiske mineraler sammen, så får vi ulike enzym-effekter, og ulike 

protein-synteser, til å fungere lenge før vi snakker om cellenivå, organiske celler som kan dannes, eller også 

som mange av de kan, formere seg. Det finnes massevis av slike celler som ikke kan formere seg, og som ved 

livs-organismer også kan kalles sterile celleformer. 

Om det er nok av de enkle stoffene som trengs til DNA, og rett energi, så kan DNA duplisere seg uten 

at det er i en celle. I blandinger av metan, ammoniakk, karbon-di-oksyd, og med vann tilstede, så kan en gnist, 

lyn-gnist, danne DNA som kan reprodusere seg hundrevis av ganger så og si eksplosivt i hastighet. 

Mest revolusjonerende med utgangspunkt i alle kjente celler er at de inneholder vann. Men i 

gjennomsnitt hos alle havlevende, luft-levende, og landlevende planter, dyr, sopp, livs-celler, så er fordelingen 

av det vandige stoffets mineral-innhold, likt som fordelingen av mineraler i havvann. At der fjell tæres til sand 

og blir med elver, eller vinden blåser dette, og som ellers kommer ut fra undervanns-vulkaner, eller løses ut 

ved jordskjelv, så havner dette i havet i en ganske likedan fordeling over lange perioder på jorda. Denne 

blandings-prosenten er også den vi gjenfinner i gjennomsnittfordelingen mellom mineraler i cellesaftene.  

Og cellevegg-fett-molekylene er av den enkleste arten fett som det dannes mye av i lava-saltvann-

møtet som kjemisk reksjon av flytende glødende lava som renner ut i havet. Det er her man snakker om 

kjempebølger grunnet månens gravitasjon, flo og fjære, samt en tynnere jordskorpe med store mengder vann, 

hav, som må ha hatt enorme mengder aminosyrer, sukker og fett i seg. 

Når både fettcellene av samme type dannes, RNA, DNA, sukker og fosfat, samt mengder proteiner i 

samme nærhet med slik havmann med sine mineral-fordelingen, så synes en viss koblings seg altfor nær til at 

forskningen ikke har undersøkt dette forholdet. Kjemikere og biologer over hele jorden har testet og kartlagt 

alt det som kan tilsi at dette fint kan gi oss en levende celle, eller bygge disse trinnvis.  
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Dette, og partiklenes oppførsel er forutsetningen for alle de fysisk-biologiske organiske funksjoner vi 

kjenner. Og mange har til og med tatt skrittet å kalle organiske celler for organiske komplekser av organiske 

mineraler. At de i utgangspunktet er mineral-reaksjoner disse også.  

Uansett så er det disse stoffene som er utgangspunktet for de reaksjoner som skjer i organiske 

livsformer, stoffskifte og fotosyntesen, og også vær og vind, aggregatforholdene som faste, væskeform, 

gassform, og vekslinger mellom disse formene, og som til sammen gir grunnlag for eventuelt evolusjon, og 

evolusjons-egenskaper kjent frem til nå. Altså arv og miljø-funksjoner. 

All sykdom, organisk-påvirkende funksjoner av stoffer, av virus og bakterier følger samme prosess for 

funksjoner ut fra samme partikkelriket med de samme beregningsenergier og balanser som vil gi oss det 

mineralriket og det organiske livsriket og vekslingen mellom disse som vi kjenner. 

 Jeg har i ett annet kapittel-avsnitt enten i denne boken eller i de andre jeg har skrevet, tatt opp dette 

med organiske mineraler som bergarts-forbindelser. Også ulike dannelsessystemer for RNA, DNA, sukker og 

fettstoffer som kjemiske reaksjoner i naturen. 

 Dette, samt det fossile grunnlaget, samt økologiske kretsløp i naturen, gir til sammen med arvelighets-

forskning grunnlaget for at Evolusjons-teorien, som først kun er teori, men allerede med Charles Darwin og 

videre Mendels arvelighets-tabell, slik sett til dels gjør dette til en bevisføring, og en deduktiv vitenskap, og 

til en ganske alminnelig forsknings-antagelse av overenstemmelse mellom virkelighet og teori, som biologer 

og natur-vitenskaps-forskere, arvelighetsforskere regner som en riktig slutning.  

 Evolusjons-rettet utviklings-beskrivelse vil jeg legge ut en variant av selv, om betingelser og 

hendelses-rekkefølger. 

Forståelsesformer er stort sett viktig. Matematikk, logikk som sammenligning, like og ulike, videre 

geometriske funksjoner, og ikke minst styrkemengder slik Arkimedes fant ut av, ved siden av tetthet og 

tyngde.  

Aristoteles hadde oppfunnet de logiske syllogismer, at hvis grekere var mennesker og mennesker 

kunne dø, så kunne grekere dø. Alt inkludert i fremstillingen. Men det som Giambattista Vico gjør med sin 

fremstilling av tese, anti-tese og syntese, er å få frem motsetninger som kan ligne på kraft og motkraft, elelr 

alt og ingenting, altså motsetninger, og samtidig at det virker som utviklingen stadig utvider seg i bredden, 

altså en utvikling som virker som enslags refleksiv logisk spiral mellom motsetninger, eller påvirkninger, som 

slik ender i resultatet, konsekvensen, kalt syntese.  

Dette er ingen sikker logikk. Men det setter frem i det minste at det er en eller flere årsaker som påvirker 

et forhold et sted, og slik sett danner ett visst logisk funksjonssystem som kan ligne på 1 og ikke-1 eller A og 

ikke-A, eller a og b, slik at det gir en sammenligningsfunksjon litt utover Aristoteles syllogisme. Den virker 

langt mer brukbar for at syllogismer, og andre forhold kan settes inn i en logisk sammenlignings-form, og der 

vi ikke behøver å vite resultatet først.  

Blant annet peker påvirknings-feedback mellom to tilstander på det som vi kan sammenligne som slik 

Leibnitz gjør dette med logisk matematikk. For Vico var dette langt mer en analog og kontinuerlig prosess. 

Han viser til mange logisk eksempler for forholdet av påvirkning mellom kultur og natur-påvirknings-

rekkefølger. Tese/antitese/syntese, Forstå det som du vil, skjønn, det som passer for deg. Dette er faren ved 

dialektikken. Sak og slutt-forståelse?! Det finnes mange funksjonelle stadier Vico ikke får med seg. 

Slik som at det er umulig å benytte dialektikken uten forståelse for, og definisjon, preferanse-

egenskaper i A og B, kraft og motkraft, hva som påvirker hverandre, og det er umulig uten en slags form for 

definisjons-forståelse hva du synes det er lik som, er, fenomenologisk, og at det innebærer en eller flere 

forståelsesmåter hermeneutisk. 

 Slike forhold gjør at også Bacon fremstiller muligheten til å anta eller finne ut av det ukjente, det vil 

si induksjon, at vi enten forsøker noe uprøvd, eller antar noe som kan prøves, regnes ut, eller som kan 

eksperimenteres med, eller som kan virke logisk, intuitivt, men kan være indikasjon. Han oppretter slik 

Induksjon som et faglig forsknings-begrep, og applauderer dette fremfor deduksjon.  

Men deduksjon hviler jo ikke bare på at vi alt vet noe. Vi kan se noe, og dette er da deduktivt, men om 

det gjelder for flere, eller alle tilfeller gjenstår å se. Men det meste vi har rundt oss slik er allerede deduktive 

funksjoner, og krever ikke at vi alt vet dette.  Her har Bacon et begrenset deduktivt syn, og tross alt så er 

verifiseringen en deduktiv metode. Induksjon og deduksjon klarer seg ikke uten hverandre, selv om den ene 

er innlysende, mens den andre i mange tilfeller kan være skjult, lite fremtredende. 
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Krefter: Definisjoner CERN-teorier Eksempel 
 
 
 Alle de fire kjente grunnleggende kreftene formidles av felt, som i standardmodellen for 
partikkelfysikk skyldes utveksling av måle-bosoner. Spesielt de fire grunnleggende 
interaksjonene som skal forenes er:  
 
Sterk interaksjon : samspillet som er ansvarlig for å holde kvarker sammen for å danne 
hadroner , og holde nøytroner og også protoner sammen for å danne atomkjerner .  
Utvekslingspartikkelen som formidler denne kraften er limet gluon.  
 Riktig at de holdes sammen av samme kraft: Partikkelen er et hjelpe-begrep etter min 
mening, fordi det er samme kraft som væskelignende oppspinn, seig virvelkraft. 
Elektromagnetisk interaksjon : det kjente samspillet som virker på elektrisk ladede partikler. 
Fotonet er utveksling partikkel for denne kraft.  
 
Svak interaksjon : en kort-distanse-interaksjon som er ansvarlig for noen former for 
radioaktivitet , som virker på elektroner , nøytrinoer og kvarker. Det formidles av W- og Z-
bosonene.  
 
Gravitasjonsinteraksjon : en langvarig attraktiv interaksjon som virker på alle partikler. Den 
postulerte utvekslingspartikkelen har fått navnet graviton . Moderne enhetlig feltteori prøver å 
samle disse fire interaksjonene i ett rammeverk. Enhetlig feltteori - 
https://no.qaz.wiki/wiki/Unified_Field_Theory 

 
Min plass på samme tema 
 

logisk elementær-partikkel-fysikk     1   563 
logisk enhetlig felt-teori      1  7644 
logisk enhetlig felt-teori for de fysiske lover    7   5619 
logisk enhetlig felt-teori i fysikk     12   3050 
fysikkens enhetlige felt-teori     86   507 
logisk helhets-teori i fysikk     2   837 
fysikkens helhets-teori      36   299 
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Hjernen og dens funksjoner: Krøll på Hjernen 
 

Om sansenes kvaliteter. 
 

 Vi har for eksempel slike forhold der vi kan lage en tegning av en lap-top-datamaskin der tastaturdelen, 

og skjermen har samme farge. Men når vi ser på denne oppfatter vi bevisst dette som at den nedre delen som 

står i retning mot oss virker som at den er svært mye mørkere enn den delen som er skjermen som er reist opp 

i loddrett stilling. Det som skjer er etter min mening at den nedre delen som liksom skal stå vannrett viser oss 

en ganske liten flate.  

Den loddrette delen viser en stor flate. Om vi setter på to like sterke lys eller farger som er lyse på en 

liten flate og på en stor flate, slår av lyset og belyser eller slår på lysstyrken til den lille delen og etterpå til den 

store delen hver for seg, så vil den lille vise oss en svakere tellende del lys enn den store. På spørsmål vil vi si 

at det er lysest i den store delen fordi den lyser opp mer av rommet enn det den lille flaten gjør. Med andre 

ord: Det er ikke bare hjernen som produserer en mørkere flate, mørkere fargeflate enn den store delen med 

samme lysstyrke pr punkt som den lille delen.  

Men nervene og transmitter i øyet får også forskjellige lysmengde fra disse to flatene. Dette betyr at 

det er færre nerver, færre nervesignaler, lavere mengde energi som sendes gjennom øynenes nervesystem til 

hjernen, enn det gjør for den store flatens totale lysmengde. Dermed har øyne-sansen alt lagt grunnlaget, og 

også den fysiske verdens egenskaper, allerede lagt grunnlaget for at hjernen får mindre lysmengde som samlet 

lys-mengde pr flate vi ser, før hjernens sammenligningsfunksjoner skal bedømme dette, og dette gir en logisk 

forklaring til det meste av det bedraget der to farger egentlig er den samme, eller at samme lysfarge sendes ut 

fra to forskjellige størrelser på flater.  

 Det er altså ikke bare hjernen eller bevisstheten som alene skaper en svakere farge på den underste 

delen, men også de fysiske energieffekt-mengdene vi får inn for flatene, og som utløsende energi i øyets staver, 

tapper, lystransmittaktive enzymer, og som styrke av forskjellige grad for de to flatene som svakere og sterkere 

mengde energi gjennom nervesignalene. Denne delen av illusjonen vår om hjernen, eller hjernens illusjons-

evner er altså ikke oppdaget av hjerne-forskerne eller biologene, og for den saken skyld heller ikke av 

partikkel-fysiker-forsker og evolusjons-forskere. Med andre ord så er dette en korreksjon til nettopp de 

eksemplene vi allerede har om dette. Husk, vane, vinkler på kjente saker, eller som et gjennomsnitt for våre 

synsinntrykk vil nok være med å produsere en viss del av slike inntrykk. Men om den minste flaten virker som 

et speil som solen reflekteres i gjennom så forstår vi fort forskjellen på hvilken flate som er lysets.  

 Hjernen vil i snitt automatisk være med etter vanen å produsere en del av inntrykket om at vi ser for 

oss den minste delen eller en vannrett flate som mørkere nn den loddrette flaten med samme farge eller lystype 

fortsatt i en viss grad. Men jeg forflytter vekten av denne mengden oppfatning tilbake til de fysiske forholdene 

ved lysmengde i romtidens objekter og energimengden som øyets nervesystem mottar, slik at hjernen faktisk 

gjør en ganske riktig sammenligningsfunksjon logisk for slike likefargeflater. 

 

 Når det gjelder toner, lyder, gjelder ofte mye av det samme, at flaten energi blir høyere når folkevogna 

nærmer seg deg. Men toner er mer vedvarende bølge-refleksjoner, bruker mer tid enn lys, og er ofte en 

sammenhengende sekvens og kontinuitet lyd. Dette vil da også skape et lengre følelses-styrke-tid-rom. Og 

dette vil igjen gi en lengre variabel følelses-styrke, og har stor betydning for følelser og gjenkjennede lyder 

fra musikk, og fra tale. Kose-stemme. Oppløftende musikk. Stemningsregulerende musikk. 
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Spenning som vekst og søk-funksjon 

Cellestress 
 

Hva tas opp her: Spenning som vekst og søk-funksjon grunnet cellestress. 

 

I skriftene om organiske stoffer kommer det frem at proteiner og sammensetninger av disse, sammen 

med fett og sukker, men også proteiner alene som kobles sammen, har spenningsnivåer der det er forskjell på 

spenningen i enden på hvert molekyl. Samtidig virker karbonet som et vendeledd, kuleledd som dreier seg så 

mye som omliggende spenninger tilsier. De kobler seg lett sammen ved enzym-lignende aktiviteter som stort 

sett betyr negative og positive ioner av ulike slag som er i alle celler og cellesafter.  

Med andre ord så er nerveceller bygd opp av slike protein-molekyler som også kan ha fettstoffer rundt 

seg. Når først slike alminnelige nervetråder er dannet kommuniserer disse med signaler fra både cellen de 

utløper frea, nervecellen, og med hva som gir reaksjoner i nerveendene som må oppfattes som en slags sanser, 

og som samtidig er behovsregulering for cellene, spesielt for nervecellene, men som er koblet opp til de 

cellefunksjoner og organer, behovsorganer som nervecellene har utskilt seg fra, oppstått fra. Se fosterutvikling 

og utvikling av organer og stamcelleutskillelser av nye type egenskap, spesialiserte celler. At et individ av 

flercellede arter utviklinger seg, også fra den befuktede eggcellen.  

Her skjer det en vekselvirkning mellom nerveendenes spenninger og miljøet, også deler av 

transportveien som nervetråder går igjennom, og hos nervecellen som igjen vi utløpere har kontakt med andre 

nerveceller og gir styrkesignaler til disse i varierende grad styrkemengde, og samtidig med til de 

behovsorganer og cellesafter signaler kommer i kontakt med i kroppen, hvorpå DNA, proteinbygging, 

signaltolkning og stoffskifte-prosesser reagerer i takt med dette.  

Dermed er det kontakt med DNA, celleprosesser i organer, og miljøet, også som regulerende for gener 

og aktivitet fra disse grunnet det samme som endring i signaler, og dette kan slå av og på gener, flytte gener, 

om-stokke og avsette eller sette inn gener. Noen slike prosesser er kortsiktige, og alminnelige, mens andre 

skjer over lengre tids stress-funksjoner, og kan virke gjennom slikt stress gjennom flere generasjoner før det 

skjer endringer av gen-oppsettet. Dette ligger til grunn for det som jeg tar opp med funksjoner som vi ikke 

tenker like mye over for hva nervetrådene gjennomgår, og hvilke funksjoner de kan ha.  

Nervetrådene blir søkende i den grad, opp-letende, ut fra hvilke spennings-stress de er utsatt for. De 

vil virke til en viss grad som søkere, ikke bare følere som er inaktive. De rører seg, og nerveceller og andre 

behovsceller som er tilknyttet disse, vil faktisk regulere seg inn etter balanseprinsippet og faller ikke til ro før 

det er en god balanse. Men ubalanse vil da forsterke søke-funksjonen, at nerven enten den vil eller ikke, blir 

tvunget til en slags form for søks-følere, behovsdekkende følere. For oss, celler og organer.  

Så derfor om nervecellene: 

For at en nerve skal vokse, og også vokse i en spesiell retning, er dette avhengig av spenninger. I og 

med at det er forskjell på nervetrådlengder, cilier, flageller, så betyr dette at visse protein-synteser må være 

med i bildet i cellen, for byggetrinn, og vil måtte vise forskjellen ved at en, eller flere, gener for vekst er med 

i bildet. Spenning utløst bakfra, innenfra, det vil si grunnet et indre trykk i celle-miljø, koblinger kjemisk. 

Utenfra, at behovs-kjemisk reaksjon søker kilder som kan oppheve cellestress utløst av manglende forbindelse 

for kjemisk balanse, ro. Spenninger utenfor vil da veilede veksten, søket til en utgående nevritt, dendritt. Eller 

om vi vil flimmerhår, flagell, den begynnende nerve-tråd-veksten, og hvilken kilde den blir motspent mot, 

fordi her er vekst og søk samme spennings-kjemiske spor-funksjon. Vekst, søk, valg i samme funksjon. 

Når en nervecelle danner utløpere er dette fordi det er en manko, et spennings-press i nervecellen, eller 

den cellen som danner en pre-nervetråd, og der det er teller-funksjon, eller ingen avgrensing i det hele tatt, 

slik  at nervetråden fungerer som en buktende lengde-voksende mark på vei til et eller flere spennings-

kontakter i miljøet, og kanskje at spesielle signaler fra et annet sted med nerveforbindelser gir sporing mot et 

slikt motsatt polært område som da den voksende nervetråden kan vokse seg frem til.  

Dette vil kunne få den reaksjonen, at ja, i akkurat dette ene tilfellet stimuleres begge nerveceller eller 

nervebaner slik at forbindelsen blir akseptert som avstressende og at manko og overskudd kan utlades gjennom 

dette, eller motta signaler, sende signaler som slik blir en varig forbindelse. Utenom det kan en rekke 

nervetråder være på søk etter en match polært, elektro-magnetisk, binding av molekylstrukturer som 

opprettholder forbindelsen.  
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Vi har et lengre nerve-spor i nakken av nerver som ikke tyder på spesielle funksjoner annet enn kontakt 

med noen få områder nær hypofysen hypothalamus og ryggmargens områder nær Pons, men som slik kan 

indikere at mange flere nerver har vært på søk her etter kontaktpunkter for signalveier.  

Dette ligger da knyttet til de primære behovs-organers nervefunksjoner i ryggmargen. Altså sult, hjerte-

lunge-funksjoner, syn, lukt, smak, hørsel, trykk-funksjoner i kroppen, og bevegelses-systemets nerver. Også 

ganske nært til der lillehjernen vokser ut. Jeg hevder derfor at sanseorganer slik sett strekker seg ut i søk, og 

trekker seg sammen om det er syrer, støt, det vi oppfatter som farer i de fleste tilfeller, som når noe virker for 

sterkt, som sterkt lys, strek smak. 

Alle de normale sanser som utsettes for sterk virkning har kontakt med bevegelsesfunksjoner som 

rygger vekk fra kilden. Men om en sans merker dette, og rygger unna, så fungerer dette også som en redning 

for de andre sansene, likedan som at kroppen og bevegelses-systemet, kroppsorganer slik reddes unna 

farekilden. Affektvirkningen slik i nervesystemet, med graden styrke, virker også da slik som et 

overlevelsessystem, selv om det ikke er et bevisst overveid reaksjons-system. Men alt kan erfares og til en 

viss grad med tid, øvelse styres. 

Ett eksempel på driftsbehovets styrkevirkning, slik som sult, kan også virke som en erfaring at om det 

stikker eller smerter litt, så vil vi arbeide videre for å få maten frem fra kilder som ellers er ubehagelige. Dette 

kjenner vi igjen fra drifts-behovet vårt og kilder som kan være smertefulle å møte på for å få tak i nettopp mat 

eller drikke.  

Eksempler om krangel med dyr, insekter, torner, varme og kalde kilder for å nå mat, drikke, er slikt 

hvem som helst kan sette opp eksempler på. Er det første gangen vi erfarer slikt kan det hende at vi trekker 

oss unna denne gangen, men med erfaring fra lignende tilfeller med smerte, og gevinsten i å dekke et behov, 

så kan vi allerede ved første møte forsøke oss igjen for å karre til seg det som skal dekke behovet vårt. Driftene 

er slik sett stadig sterkere til lengre vi venter med å dekke disse til normalt. 

Utgangspunktet er normalt ved de tidligste erfaringer med verden, at vi trekker oss unna smertekilder, 

altså sansevirkende signalformer, og smerter knyttet til behovsorganer, magevondt, annet, som virker i det 

indre av kroppen. Er smerten inne i oss, at vi ikke kommer unna, så skriker vi eller beveger oss, krøker oss 

sammen, gjør fysiske bevegelsesutfall, hvorpå en løsning er å innta en stilling som virker som ganske likt for 

en rekke kroppsstillinger vi inntar da. 

Slike signaler går mer eller mindre til store nervesentre i hjernen, og først da vil vi reagere bevisst på 

synsopplevelse, og andre sanser og behovssignaler. Men bevisstheten er også en oversiktsprosess, en 

sammenligningsprosess, selv om graden bra eller dårlig som sansesignal kan være avgjort alt i sansesystemet, 

og knyttet til lyst- og angst-sentre, eller smerte-sentrale reaksjoner affekter.  

Affektene har alltid en følelses-virkning, og det er ikke rart at disse virker øyeblikkelig og utfordrende, 

plutselig, i og med at det som regel uventet oppstår en slik styrke, og ofte oppfatte som affekt fordi det er 

sterke signaler, mens de svakere affekter virker som mer normale slik at vi kan starte behandlings, altså 

sammen-ligningsprosesser straks bevisst, uten den veldige bevegelsesvirkende eller lammende følelsen da 

lignende signaler er for sterke. 

Når vi husker noe, har vi ikke andre alternativer enn at det vi opplever lagres, og lagres så stabilt at det 

er gjenkjennbart for visse signalformer. Om bevisstheten kun knyttes til lignende stofflagringsmønstre i 

hjerneceller, så vil ikke bevisstheten kunne tolke signalvekslende styrkevirkninger, fordi da vil molekyler og 

nerver fysisk være stabile, med mindre det skjer signalvirkninger, og signalvirkningenes styrkegrad i forhold 

til sammenligningsfunksjoner ellers vil ikke merke styrke-forskjellen om ikke også styrke-sammen-lignings-

funksjonene har styrkegradsvirkninger.  

Dette betyr at signalene må benytte omliggende felt som sammen-lignende styrkevariasjoner som 

virker inn i hverandres styrkefelt som deltagende i styrkesammenligningen, ellers kan vi merke forskjellen 

like og ulike, og de kombinasjoner av mønstre slike sammenligningsvirkninger av styrker virker som i form, 

bevegelige former og styrkegradenes variasjon hos disse.  

Det betyr at signalvirkninger må ha en spinnende eller gradsvirkende referanse som virker inn som 

variasjon i feltlandskapet mellom flere feltvirkninger, og at rommet mellom slike mer stabile feltvirknings-

poster, som godt kan variere med innkommende nye signaler, de lignende samme eller ulike slike, som da får 

frem at det er gradsforskjeller som bevisstheten skal sammen-ligne.  
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Dette krever da at det fysiske må virke som stabiliserende for utgangspunktet av styrkevirkninger som 

skal sammenlignes, samtidig som at bevisstheten kan søke gjennom de de mer rolige eller hurtige bevegende 

prosesser, slik som å se på et stillbilde eller en bevegelig hendelse og se hva som er på gang, og merke 

styrkeforskjell i slike variasjoner.  

Like før vi altså snakker om bevisst eller for mange, ånds-egenskap av sammenligninger, oppfattelser, 

så må det fysiske ha gitt ferdig et slikt prosess-mønster. Vi kan da snakke om hvilke grader av felt, krefter, 

Gud eller Natur, som er involvert i prosessen til det bevisste, men ser vi dette kun funksjonelt så må både det 

fysiske som stabilisator, og som kraft-variasjonsvirkende feltfunksjoner være på plass for at bevisstheten skal 

kunne merke de forskjellige variasjonene: Altså at kvantefysikken er deltagende i denne signalforskjellen i 

styrkeprosessen.  

På den annen side er det med alle slags variasjons-sammenlignende feltprosesser som vi kan få 

uendelig med mønstre av ikke noe i veien for at fysiske felt kan gjøre denne jobben som sammen-lignende 

feltstyrke-preferanser som virker inn i hverandre og danner holografiske bildevirkninger, visjonære forhold i 

styrkefølelse og formretningsvariasjoner.  

Det er noe langt mer merkelig, og langt mer aktuelt da heller å drøfte hvordan vi skal forstå feltkraft-

typens art som følelses-virkende, og bevisst-sammenlignende, rett og slett hvordan vi skal føle på en slik 

kraftvirkning, ved siden av denne funksjonelle forklaringen, som baserer seg på logiske sammenligninger av 

følelsestyrker og bevissthets-sammenligninger. 

For eksempel at farger er blandingsvirkende styrkevariasjoner frekvensvirkning, som stort sett virker 

annerledes enn når noe inntar stabile feltutvekslinger i de molekyler som er tilstede fysisk. Fargevirkningen 

trenger å virke i styrke utover den fastlagte balansen til molekyl-kvantebalansen, altså fanges opp som 

kombinerende sammenligningsfeltvirkninger av bevissthetsprosessen.  

Alt i alt at stemningsvirkninger og behovssignaler er koblet inn i samme prosessen. En slik annerledes 

kombinasjons av feltstyrkevariasjon som ikke er identisk med stabile fysiske stasjonære funksjoner, men som 

virkninger med en viss variasjonskombinasjon i bevissthetsfeltet minner om slik som smaksfølelser også at 

det er styrkeintervaller som er mer kontinuerlige variabler som merkes i en spesiell felt-form-aktivitet som 

mer er transformasjonsfeltstadier hvor effektvirkningens tidsrom ikke overgår en lignende feltoppfatnings-

sammenligning i hastighet, for da blir vi enten forvirret, ikke rekker å oppfatte hendelsesvirkningen eller 

kommer i sjokk-panikk-tilstander. 

At et fysisk felt kan presses opp i utvidet stilling, eller svekkes av styrkevirkende tilbaketrekning, av 

hormoner, medikamenter, søvn-hormoner er da mulig det samme som å lukke feltets aktivitets-rom. 

En annen side av den fysiske virkningen er at om gravitasjons-kraften er så enormt kraftig i trykk, som 

en flytende supertrykk-masse, som er jevnt balansert, og slik ikke merker noen temperaturforskjell i forhold 

til sitt nøytraltrykk, s er det kun de utskilte felt-objekt-virkninger som danner seg en ny temperatur-skala i de 

energi-utvekslinger vi da kjenner, merker og måler.  

Trykket som da holder objekter fast som utvekslings-balanser av kraftvirkninger i samme kraft, vil da 

i alle fall holde de mindre tynnere spredningsfeltene fastere fast i en utveksling rundt objektene, og med deres 

styrke-endringer slik, at selv om de er tynnere så har de enda mindre unnslipnings-mulighet enn det felt-

objektene har.  

De kan kun balansere energiene sine med de variable styrke-avstander slik at de danner et romslig 

feltlandskap rundt omkring objektene hvor dette virker som et negativ til objekt-felt-virkningene som ett 

virkningsfelt rundt de hendelses-objektenes feltstyrkeendringer som er aktive, og derfor gjengir forholdene 

som kan sammenlignes, altså også for eksempel som bevissthetsprosesser.  

Det krever at det er resonans i et kontinuerlig felt-landskap slik at sammenligningen kan ha flere 

objekter i kontakt sammenlignings-bart i prosessen. Dette gå rikke med bilde for bilde, punkt for punkt, 

enkeltinntrykk alene, da vi da ikke får sammenlignet to like eller ulike i prosessen. Bevisstheten må altså ha 

en kontinuitet i sine oversikts-sammenligninger samtidig med de ulike styrkevariasjoner internt. 

Dette betyr også at felt-referanse-objekt-lignende virkninger i bevissthetsfeltet kan være på lys-

frekvens-nivå eller elektromagnetiske felt-blandings-nivåer, ikke så ulikt magnetiske virkninger, slik at det 

kan dreie seg om områder som er fra 2000 ganger mindre i størrelses-referanser enn kjernepartikler, og kanskje 

allikevel millioner ganger mindre referansestørrelser enn elektronene også. Om slike virkninger da skulle være 

felt-preferansevirkninger som er bare nano-størrelser og mindre enn elektron-virkninger, partikler, så må 

sammen-lignings-resonansen gå veldig fort unna.  
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Men allikevel at de enorme mengder inndata som bevisst merkes og behandles vil trenge dette også, 

for å sammenligne inn og ut-retninger i prosesser, og rekkefølgen og betydningen av de like og ulike form-

virkninger som skal sammenlignes, og ikke minst, sentralisert som det viktigste fokus, balanser som virker 

avgjørende for saks-innholdet. Sanser, behov bevegelsesretnings-koordinerte signaler. 

Å kjenne på noe er både form og styrke, med følelses-virkning; altså kvantitativt og kvalitativt 

samtidig, altså kognitivt og komparativt i samme prosess. At IQ er ikke uten EQ, men at hensynet i 

behovsvurderingen helt kan utelate den ene eller andre som gyldig, alt grunnet hvordan følelsessystemet kan 

eliminere den ene eller andre virkningen som betydnings-funksjon. Altså behovs-funksjonelle verdi-

elimineringer, lignende slik vi verdinormer noe, som betyr at vi rett og slett eliminerer verdier.  

Altså fraskriver verdier ved hjelp av verdinormering når alt er gyldig tross alt. Alle store livssyns-

funksjons-systemer er bygd opp etter slike elimineringsformer kalt verdi-normering. Det samme skjer i 

utdannelses-systemer. Bredde-kunnskapen vil kunne gjøre noe godt for denne saken. 

Dette innlegget skal samkjøres med bevissthetens sammenlignings-prosesser, behovs-systemet vårt og 

moralske regulerings-funksjoner. Holdbarhets-referansene våre. 
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Temperatur Selektivitet Evolusjon 
 

 Vi har gjennom differensialkraften, eller kamos – forandringskraften, 1 og 2, samt tillegg 1 og 2 til 

Kamos 2, sett hvordan alle dimensjoner og egenskaper er differensiale funksjoner der det samme gjelder for 

tid, rom, energi og feltegenskaper. Stort sett også alle følelses-egenskaper, sanser og behov og bevissthets-

funksjoner. Og formdannelser og hendelser i en fysisk verden også relativt til en bevisst verden. Ved å fjerne 

alt fant vi et kravdefinert absolutt ingenting som ikke hadde virkelighet og mulighet, ikke årsak og virkning, 

ingen like og ulike, og var forskjells-løst.  

Dette forskjells-løse intet uten muligheter var et umulig intet, fordi det ikke kunne oppstå noe alt, noen 

gud, noen natur, kosmisk eller som romtid, samt ingen energier, for uten forskjell kunne ingen styrke virke, 

og ikke noe kunne skje, da det ikke fantes mulighet til forskjell. Konklusjonen var at det motsatte, den totale 

forskjell måtte være i stedet. Da utstrekningen, eller formen ikke kunne forklare bevegelsen, virke-styrke, og 

bevegelse, virkning ikke kunne forklare utstrekningsrom, så måtte de anses som funksjoner i samme punkt, 

posisjon og kontinuitet.  

Kun når de to fungerer sammen kan bevegelsen hjelpe rommet frem og rommet hjelpe bevegelsen frem 

og som samme funksjon. Tenkt født overalt eller fra et punkt, så ville den totale forskjellen virke som en 

utstreknings-bevegelses-differensial, altså lignende en vekst-funksjon. Som født ville være overalt eller vokse 

seg uendelig. Som uendelig kan den lik en bestemt boks eller kule, ikke kunne vokse mer og er derfor også 

endelig. Det eneste stedet vekst-potensialet da kan virke som samme funksjon like meget overalt, er innvendig 

i fra den utstrekningsbevegelige naturen den har dannet, skapt.  

Denne indre likedanne ekspansjonen overalt ville virke som et likedan absolutt trykk, et absolutt 

utvokst og endelig ekspansjonstrykk. Nå klarer ikke lenger denne å vokse utover eller innvendig lengre, men 

har bevegelsespotensialet aktivt. Med likt trykk og lik tetthet og lik hastighet, så ville denne virke som en 

motstand, med like stort trykk, og like stort strømningspotensiale. Den vil virke som den er akkurat på 

smeltepunktet om vi sammenligner det med en slags aggregattilstand. Og med bevegelsespotensialet kan den 

da kun utveksle i sirkulasjoner, virvler i like store mengder motsatte veier.  

Den villa danne kraft og motkraft-styrke, lignende like bevegelsesenergier og mot-bevegelses-

energier. Det som er viktigst er at den da vil danne formasjoner og årsak-virknings-rekkefølge i rommet, 

rombevegelsen, rom-tiden. Ved stadige slike virvler eller opprettholdelse av virvler så vil innsnøringen i 

virvlene gi utgående strømninger igjen, slik at det blir en likedan balanse i inn og ut, men virvelen blir 

opprettholdt av det enorme trykket det alt er i og nå har blitt en ørliten del av som en preferansevirvel.  

Om det er like stor tetthet fra alle kanter vil denne danne sirkelrunde virvler, og med like mye trykk 

fra alle kanter vil denne danne kuleformede rotasjonsvirvler. I inn-sirkulasjonen og utfoldelse igjen av disse 

inn og ut-strømninger får vi et balansert objekt. I et langt bredt felt som er ganske jevnt med likedan trykk vil 

det dannes virvler med like størrelser, ikke så mange, fordi trykket er jo så jevnt, så vi vil få en brå overgang 

der energien bøyer seg inn mot et virvelsenter.  

Dette har en merkelig proporsjonalitet i tetthets-økning, nemlig den samme som blir 4 ganger tettere 

for hver eneste halvering av avstanden innover. Og dette er typisk effekten og gravitasjons-akselerasjonen til 

alle felt vi kjenner, altså partikkelkrefter eller det vi kaller de fysiske feltkrefter. Altså årsak til lovene og 

dannelse av slike og oppløsning av slike. I ett jevnt nok slik trykk kan det like gjerne ta milliarder av år før en 

virvel løser seg opp, men om den gjør det vil andre balanser overta dette som splittede partikkelformer om det 

fremdeles er lignende trykk. Poenget er at der slike trykkutjevninger erstattes av mindre trykkforskjeller så vil 

disse frigjøres ut i drifts-strømmen til det feltet den er en del av. Den vil da bli en selektiv partikkel, og med 

denne effektvirkningen som lov vi kjenner til, slik den ble dannet i denne kraften, så vil også mindre partikler 

fordele seg rundt denne etter lignende styrkemengdefordeling som det vi kjenner til hos antall elektroner rundt 

protoner og nøytroner i en kjerne. 

 Vi har fått grunnlaget for dannelse av grunnstoffer, atomer, som har likedanne lover kjemisk og fysisk 

slik de vi kjenner har. Og som selektive partikler som kan danne forbindelser, mineraler, og organiske stoffer 

vi kjenner fra slike forbindelser.  

Når romtrykket er så himmelhøyt uten lett sammenligning med partikkelsirkulasjons-objekter, og en 

enorm hastighet i denne flytende energi-massen, som har en enorm balansekraft, så vil denne balansen, 

likevekten få rommet til å virke nøytralt. I utgangspunktet kunne vi ha påstått at det var en aggregat-tilstand 

som har billiarder av varme-grader, som en meget gjennomtrengelig plasma-masse.  
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Men da feltlinjene er nøytralt i likevekt virker rommet som at det har 0-stillt seg i balanse-nivået. For 

å få ny friksjon ut fra dette nøytraltrykket må det dannes utvekslinger, og som da vil skape frekvenser på ny 

fra denne nøytrale tilstanden. Altså skape frekvenser fra 0 og oppover. Men her kan det også hende at det er 

nivåer i forhold til gravitasjons-turbulensen for når og hva som kan flytte på seg, bare fluks, nøytrino, radio-

stråle-skalaen med frekvensområder fra svake til gammastråler, og et eget nivå som vi finner i radio-belte-

frekvensen vi kaller infrarødt, ultrafiolett, synlig lys og farger, en respons som oksygen, nitrogen, vann 

korresponderer godt med. Strålene må tilpasse seg trykk-forskjellene som oppstår, og som kan danne bestemte 

stabile nivåer lignende kvanteforhold til grunn-stoffene.  

Selvfølgelig kan dannelsen av partikkelen minne om en indeks-tilstand fordi de må dannes i 

balansesonen for utvekslings-felt-linjene. Altså langs ett baneløp, eller som sfærisk turbulens i feltkraften. At 

rommet produserer partikler eller spiser dem opp. Men normalt er de utvekslingsparr fordi det skal energi til 

med rotasjonsveier for at de dannes fra bane-trykk-forskjeller. Men når mindre trykk og vakuum utveksler 

med en slik partikkeldannet sone, så frigjøres partikkelen til strømnings-rommet de er inne i, som vårt kosmos.  

De blir da selektive partikler i strømmen. De kan danne alle kombinasjoner med hverandre så lenge de 

ikke forstyrrer balansen til tilstøtende kosmiske felt. Og dette regulerer de blant annet med at feltet rundt 

partiklene og partiklene fordeler feltenergien slik som vi ser på sorte hull som kolliderer og skaper 

gravitasjons-bølger der masse virker som det forsvinner, men metter romfeltets tetthet i stedet.  

Og, det er jo da bare lokalt at vi kan få de store regulereringer i balanse som da elektriske og magnetiske 

feltstrømmer viser balansetilpasningen til partiklene i forhold til romtrykkets balanse. Og det samme gjelder 

den sterke kjernekraftens partikkelkjerne-utvekslinger av felt-linjer. Dobbeltbindinger gjennom hverandre til 

gravitasjonsrommet som de dekker for hverandre.  

At en antigravitasjonsvei og gravitasjonsvei må finne samme vei gjennom to partikkel-virvel-sentra. 

Flo-fjære gjennom partikkel-balanse-forskyvningen til alle partikler på jorda, som speilvendte graviterende 

fordelinger av masse. Forskjøvet balansepunkt. Årsak til komet-opprivning eller komet-atomeksplosjon ved 

nærkontakt med en planet. 

 Feltet rundt og utenfor de store masser gir en friksjons som istedet for elektromagnetiske feltlinjer i så 

stor og avstand og utligningstrykk benytter gravitasjons-felt-linjenes baner i stedet for den typiske elektro-

magnetiske virkningen, men uten partikkeldannelser som ved konfrontasjoner da trykket utlignes.  

Det danner allikevel en utvekslings-kokesone, en emulgerende effekt, der rommet grunnet samtids-

retnings-krysninger av årsak og virkning fremdeles virker proporsjonalt. Rommet nekter å gjøre større 

endringer enn rundt lyshastigheten, og når ikke gravitasjons-kollisjoner skaper bølger må galaksens omkrets 

gjøre balansen lokalt. 

 

 

Til evolusjons-teorien 
 

 

 

 Jeg har ut fra Kamos - Forandringskraften/Differensialkraften, dets funksjon kommet frem til et 

grunnlag for ny-analyse av de fleste fysiske felt-områder og egenskaper, fysisk, biologisk, det som den 

moderne forskningen står ovenfor, og slik fått formidlet dette ut, mer eller mindre godt beskrevet. 

 Jeg har hatt en helt egen vinkling på undersøkelsene enn de fleste andres tilnærming. For å holde fast 

ved det neste i sammen-lignings-funksjoner ut fra dette, har jeg måttet takke nei fra andre forskere om hjelp 

til å fortsette dette arbeidet, fordi jeg har måtte se den dypere sammenhengen i saken, enn kun det vi får ut av 

måling, tall og formler, og de teorier som har vokst frem. Kunne ikke la oversikts-kravet settes til side av 

proporsjonene, men måtte holde fast ved balansen, (proporsjonen), til egen kraft-modell. 

 Sønnen min mente vi skulle gjennomgå de andres teorier fra tidligere til moderne tid, og i 3 år gjorde 

vi dette, selv om videre arbeid parallelt ble beskrevet ut fra egen funksjon fortsatt. Det var berikende å se at 

det var overenstemmelse mellom modellen og disse fysiske oppdagelses-proporsjoner allikevel. Jeg var her 

nærmest det vi kan si er den romslige modell-forståelsen til Einstein, og flere i ny forskning.  

 For å forstå noe enda dypere måtte jeg allikevel holde meg til egen funksjons-modell. At dette skulle 

tangere de fysiske lover var jeg ikke forberedt på, men denne modellen viste meg også hvorfor det kunne bli 

som det ble med naturlover og felt. Slik sett så er det ikke stor forskjell mellom de nyeste teorier og min 
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modell, men hos meg kunne det ikke gått annerledes, og som førte til en jernhard modell for konstante forhold 

som først ikke umiddelbart var beskrevet med de alminnelige termene i fysikken. 

 Slik sett var det nesten brutalt å gå fra måle-verdiene og tilbake til hva som måtte hende for at vi skulle 

få slike forhold i romtid-energiene og deres balanseforhold gjennom egen funksjons-forståelse, men denne 

har så overraskende døråpnere at det åpner muligheten for de fysiske og bevisste funksjoner vi har ansett som 

umulige å forstå, erstattet med en logisk forklaring rundt slikt, og den absolutte balansen som rettesnor for den 

samme logiske funksjonen, ga dermed utklekking av det som viste seg som nødvendige hendelser i felt og 

partikkel-dannelse, bundne og selektive partikler. 

 Med dette som grunnlag kunne partikler og forståelse av like og ulike forhold i et balansert felttrykk 

vise hvordan selektive partikler kunne oppstå og danne et felles grunnlag likt som det vi finner i grunnstofflista 

og de kvanteverdier i kjemi og fysikk vi ville kunne få da. Proporsjonaliteten bestemmes av balansen til 

funksjonen jeg benytter som rettesnor.  

Men om vi da har slike selektive partikler i en slik orden og omliggende kraftutskillelse fra helheten 

av slik energi-rom-beveget kraft, så vil også de genetiske og arvelige, og miljøutvekslende funksjoner kunne 

oppstå i ulike varianter som det jorden eller andre planeter, eller mangfoldet i celle-virksomheter og livs-arter 

på jorda, kunne fungere virksomt som en naturlig del av det man gjerne kaller naturlige bevegelses-veier for 

kraft-feltene, ut fra samme grunnfunksjon som vi finner i Differensialkraften eller Kamos-modellen.  

 Slik sett som en logisk funksjon som ligner både den fysiske og bevisste verdens kombinasjons-

muligheter av formasjons-preferanser og energi-utveksling. Dette legger jeg til grunn for en grunnfunksjon i 

evolusjons-teorien. 

 Jeg begynte med å sjekke ut om det fantes organiske mineraler, og videre leste om lyn i ur-atmosfære, 

testet på laboratorier, vider vulkansk lava som renner ut i saltvann, videre at mineralinnhold i de fleste celler 

fordeler seg slik mengden av dette er i saltvann.  

Når så lava-damper ut fra min forståelse av dette kunne danne karbol-syrer, likt som også der lava og 

saltvann møtes, så jeg ingen grunn til at arvestoffene ikke kunne dannes, og siden har en mengde variabler av 

stoffer i rommet og på jorden og i laboratorier vist at vi har store mengder veier for de fleste sukkere, fettstoffer 

og protein-dannelser av rent kjemisk-fysiske årsaker som er logiske for dannelse av livs-virkende organiske 

stoffer og celle-dannelser.  

Ut fra et DNA-arv/miljø-valg-kurs i 1972, mente jeg at RNA også kunne bygge DNA, dersom 

funksjonene på grunnstofflista i Kjemi/fysikk-salen var riktige. Dette ble oppdaget i tiden 2000-2007, 35 år 

senere, så ser jeg ingen grunn til at jeg ikke skulle ha tenkt ganske riktig på slike funksjoner. Fysikk kontra 

biologi. Mange andre har konsentrert seg kun om tall og lover og mistet visjoner om mange muligheter.  

Her møtes da de fysiske egenskaper og evolusjons-selektive muligheter på en logisk funksjons-måte, 

og fra biologien oppdaget jeg en mengde partikkel-egenskaper som ikke er alminnelig redegjort for i fysikken 

og kjemien generelt, før vi snakker om biokjemi og kvantefysikk-forhold, men forklart ved hva forskjellige 

partikler og deres spenninger gjør i biokjemiske prosesser og i cellefunksjoner, stoff og energi i naturen myntet 

på livsorganismer.  

Da foster-utvikling, fossiler i berglagenes dybde frem til overflaten, og den fra enkleste til mest 

kompliserte biologiske former, fra et egg til voksent individ, og hierarki biologisk, har helt parallelle 

funksjoner i grads-utviklingen, så måtte jeg anta at denne utviklings-modellen eller evolusjons-tanken var 

tilfelle. Det er da kun snakk om hvilke prosesser av de mulige og som må løses på veien frem til de funksjoner 

vi oppdager, og som kan oppstå mange veier. 

I utgangspunktet forstod jeg tidlig, nesten straks jeg hørte om dette, at det var en rimelig sammenheng 

mellom tiden og utviklingen som en sannsynlig funksjon og hendelse som var tilfelle for at en mulig evolusjon 

faktisk hadde funnet sted, fordi slike virkninger måtte finne sted med aktive endringer som arv/miljø. 

Med den fysiske modellen jeg kom frem til, er altså den fysiske delen av evolusjons-teorien mulig og 

logisk forklar-bar ut fra de selektive funksjoner jeg finner i balanse-modellen min, og som stemmer med 

fysiske og kjemiske lover. Stort sett fungerer den for alle de fysiske teori-modeller vi har i dag, enten det er 

temperatur, romtid-felt, lys-energien, hva som helst som en tar som utgangspunkt i, eller svermer til som 

vinklingen av funksjoner bundet til en konstant energi, lokalt eller generelt, slik som lignes med at E=mcc, og 

et konstant partikkel/felt-energi-regnskap. 
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Legg merke til at dette ikke betyr at en konstant energi kan opprettholdes selv om det blir energi-

endringer i miljøet i et da opprettet nytt balanse-felt-landskap. Så mer og mindre kan gi en konstant likevekt 

mellom felt og partikler. Differensialkraften forklarer hvordan. 

 Slik starter min fremstilling av evolusjons- og utviklings-orienterende modell for de samme funksjoner 

vi kjenner i disse teoriene, og den balansen av trykk og temperatur, kjemiske og fysiske funksjoner som vi 

finner her. Skjematisk sett virker observasjonene som bevissthets-begrepet, tilnærmet lignende for sammen-

lignings-funksjoner her, men også i forhold mellom følelser og sinnsstemninger, at sammenlignings-

funksjoner av energi-virkninger virker som bygd rundt samme logiske, altså kilde-mål-virkninger, 

tilpasninger, balanse og forholdet; mulige og umulige besvarelses-forhold som bevisste funksjoner. 

 

Til forskere generelt. 
 

Jeg har sendt det meste av materialet mitt over til forskjellige, men få institutter. Dette er uten 

oversettelse, med ett håp om at det ikke skal forsvinne fra verden eller havne på indeks av misforståelser.  

Det eneste jeg vil prise meg lykkelig over er at astrofysikere, kvantefysikere, folk fra CERN, LIGO, 

Max-Planck-instituttet og Niels Bohrs-institutt, ESA og NASA, Royal Society, med flere, der franske, tyske, 

engelske, og amerikanske institutter er i stand til å forstå hva jeg taler om, og kjenner de felt-funksjoner jeg 

snakker om. Jeg har ikke noen andre metoder enn balanse og sammenlignings-egenskaper som nytte-funksjon 

i mitt forsknings-analyse-arbeide.  

Jeg har en grunn-funksjon, (analyse-verktøy), fra egen analyse av rom, tid, bevegelse og styrke, 

energi, som egen god sammenlignings-plattform, og som ikke mange andre har hatt å sammenligne med, 

og det er derfor jeg stadig henviser til at de fleste ikke har noe å sammenligne med når de står ovenfor 

energier og funksjoner angående de fysiske lover og energi-virkninger.  

De blir henvist til å sammenligne verdier og måleenheter til noe de ikke helt forstår, men med 

overveiende riktige resultater allikevel. De må sammenligne to saksforhold de finner med hverandre. Og det 

er et fantastisk arbeide der jeg får bekreftelse på at mine slutninger er overveiende riktige tross skrivefeil og 

forklarings-partier som både til tider er feilaktige eller så ille at vi skulle tro det har kommet mark inn i skriftet. 

Jeg sier bare: Les tvers gjennom skriftene. Skill klinten fra hveten i neste omgang heller. Fruktene som passer 

havner til slutt i samme kurv. 

Det er slutnings-resultatet som teller. Jeg kastet skrifter inn i enkelte forskjellige institutter uten 

oversettelse, fordi jeg ikke ville at det skulle gå tapt om jeg ikke overlevde, og håper å rekke å sette det opp i 

en bedre ordensform. 

Alt tyder på at en kombinasjon av natur-religion og religion, de senere moderne ideologier, som natur-

guder, Gud, og økonomisk-politisk makt-ideologi, og krav fra disse, sammen med de dyriske drifter, 

instinkter, har kommet sammen til nye krav; der overbefolkning og natur-utnytting har blitt hoved-mål.  
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Evolusjons-forståelse, tillit til tankegang og 

forskning gjort rundt dette. 
 

Det var ikke så mye annet som skulle til, etter å ha lært om grunnstoffer og deres kjemiske oppførsel 

av enkleste format, om bindingsstyrke i overflaten, ytter-elektroner, og at vi hadde cirka 94 slike grunn-stoffer 

i naturen, der minst rundt 30 er sjeldne, og ikke med i biologiske prosesser og i bergarter generelt: For at jeg 

kunne se at noe skilte seg ut som organisk arena. I berg-artene blir de sjeldne allikevel bundet opp, mens i 

organismer har de liten eller ingen betydning, utenom som gifter eller lite bindings-vennlig med andre stoffer 

i biologiske prosesser, med unntak mest som forstyrrende elementer.  

Om vanadium, andre spesielle grunnstoffer finnes i et distrikt lokalt, på land, havet, dypere bergarts-

huler, sprekker, så ser det ut til at en mengde ekstrem-file bakterier har tilvendt seg utnyttelse av de sjeldnere 

stoffene i biologiske prosesser. 

Det mest alminnelige ved mineraler, bergarter, er at disse i fast form, danner krystaller, skifre, andre 

mekaniske blandinger som ikke endrer seg mye ved små temperatur-forskjeller, eller at de vokser seg til som 

forskjellige, men bestemte, langt stivere mønstre enn det vi finner i de fleste organiske former. For eksempel 

så vil temperaturendringer ofte gjøre at noe binder seg tettere, eller at det skaller av biter og flak. 

Det er ikke så rart at mange kommer frem til at disse bergarter mineraler er døde, ikke regnes til liv. 

Men da planter og enkelte bakterier, amøber og flaggelatter, klarer å utnytte å omdanne kombinasjoner av 

disse til føde, organiske forbindelser, så inngår de allikevel i livs-prosessene. At selv om vi kunne bygge 

sandslott, og lage figurer i leire, var det ikke bare å blåse liv i dem slik den mytiske og antikke tidens tros-

feller trodde. I aller seneste historie er hun som lagde Frankenstein-boken en gang rett etter år 1800, et 

eksempel på overdreven tro på livs-innblåsing, her ved hjelp av lyn. Men det er nærmere et poeng. 

I dag ser det ut til at vi ligger nærmere med begrep om stamceller og genetisk celle-forskning, om vi 

ikke skal si at naturens virus-funksjoner alt er et natur-eksperiment for styring og villstyring av livsformer.  

Hos de lettere grunnstoffer, der hydrogen, oksygen, karbon, nitrogen, fosfor og svovel danner basis-

molekyler for sukker, fettstoffer og proteiner, og der sukker og fett klarer seg med karbon, hydrogen og 

oksygen, mens proteiner trenger nitrogen, fosfor og svovel i tillegg, der oppfører disse organiske stoffene seg 

svært annerledes. Også blant organiske forbindelser av minste type, finnes det sterke koblinger, men av den 

grunn så kan de allikevel endre formen mye ved temperatur-endringer.  

Dette kommer av at karbonet, og hydro-karboner, fungerer som svings-hjul, i feste-punktene. De kan 

slik sett ofte svinge mer enn bare en vei. De er også veldig ømfintlige for temperatur-forskjeller, og kan ved 

svake temperaturer rundt 0 grader celsius og høyere, ta opp energi som de avgir igjen, og slik sett kan de enten 

bøye seg, eller riste, vibrere i takt med opptak og avgivelse av energi. I et mikroskop vil varme og lys få de til 

å vise mange tilfeller av buktende bevegelses-oppførsel, i ett eller fler bindings-ledd. 

For feltvirkningen, overflatespenning hos stoffene som mineraler er bygd opp av, vil disse virke mer 

statiske, eller sammenbundet, der feltvirkninger ikke skifter så mye på retningen, og ofte holder energi-feltene 

i en stram polaritet eller bindings-retning.  

Når det gjelder de organiske molekylene, spesielt proteinene, men også fett-stoffer, så kan det skje 

radikale endringer med formen, at disse vrir og vender på seg fordi leddene endrer stilling, og i enkelte tilfeller 

ende-molekylets/ende-atomets, stilling. I mange tilfeller ved samme temperatur kan enkelte eller mange av 

disse ut fra temperaturen endre seg fra en stilling tilbake til den samme stillingen flere ganger, eller jevnt, 

frekventerende.  

De kan i tilfeller holde stillingen en lang stund, inntil en spesiell eller større påvirkning endrer formen. 

Dette betyr halvt levende oppførsel, det vil si at de reagerer som reflekser, ofte ved å trekke seg sammen og 

strekke seg ut, ut fra temperatur eller om de er i vann eller luft. De reagerer ofte ved å trekke seg sammen i 

kulde, og strekke seg ut i varmen. At slike organiske molekyler ved små ti-dels grader endrer formen sin ved 

å trekke seg sammen, strekke seg ut, vri seg i alle mulige stillinger, endrer også de kjemiske egenskaper ut fra 

stillingenes felt-effekt-sammenstilling, og kan avgjøre forskjellen om det blir binding med andre organiske 

eller uorganiske molekyler, atomer. 
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De er i alle fall reaktive, og de har andre egenskaper enn kun at temperaturen og lysets frekvenser 

endrer deres stillinger og aktivitet slik. De virker veldig ømfintlige for elektromagnetiske spenninger, 

elektriske signaler, og vil ut fra dette, også ved baser og syrer kjemisk, reagere med lignende oppførsel, nemlig 

trekke seg sammen og strekke seg ut, og endre vridningsform, og gjøre forskjellige vridninger.  

En del av dette skyldes også at elektroner, eventuelt protoner klarer å vandre i feltet langs med 

molekylet, gjennom større molekylers landskap, og i tillegg at de da kan endre spenning og reagere med andre 

sukre, fettstoffer og proteiner, eller at et elektron fra andre, eventuelt proton, særdeles ved at hydrogen gir 

eller tar opp et elektron, som slik skaper en elektrokjemisk organisk spenningsforskjell som pluss og minus, 

og der molekylene innstiller seg i bindende rekkefølger ut fra disse molekylers spennings-forskjeller i hver 

ende av molekylene, eller langs siderekken av grunnstoffer i det organiske molekylet. 

Det stemmer godt med tilførsel av energi og tapping av energi kjemisk sett. Vi får også et tilfelle der 

organiske molekyler kommer sammen, ikke minst proteiner, at disse ut fra skiftende spennings-forhold eller 

endret stilling av en gitt spenning, vender virkningsfeltet ut i forskjellige retninger til stadighet, og som kan 

forårsake binding mellom visse proteiner, eller spaltning i eller av et protein.  

Det mest spennende ved dette, er selvsagt at endring av stilling på et eller flere felt kan forårsake, og 

forårsaker også eksperimentelt påvist at spennings-feltet skaper endringsbart feltmiljø, altså veksler i grader 

positivt og negativ i forhold til retninger og i forhold til resten av molekylet, hvilket kan bety at disse endrer 

og varierer sin energi, som gir kjemiske endringer i forhold til andre proteiner sukker og fettstoffer, og 

likeledes endrer forholdet til de mineralske felt som finnes rundt seg.  

Her kan vi beregne både de organiske molekylenes oppførsel ut fra reaksjoner matematisk, og som 

fysiske lover, og vi kan regne ut hva som skulle til, hvilke funksjoner som tar opp mineraler, omdanner de til 

føde, eller gjør det samme med omdannelse av fett, sukker og proteiner som opptas fra andre steder. Disse kan 

dannes naturlig i mineralprosesser, slik som lava og saltvann som får frem mengder slik og der lava og regn 

også, danner god organisk føde i berggrunnen. Det er jo ellers plenty med en-celler, plankton. 

De mineralske funksjoner som ofte er låst i faste stillinger endrer seg ikke slik, uten som ionisert, der 

elektroner stort sett utlader balanse-forholdene, og at mineralmengden avgir varme eller opptar varme og lys 

ut fra et mer statisk opptak av lys og varme, og utveksler dette igjen om forholdene endrer seg, eller konstant 

under ved en bestemt temperatur. 

Ved overflaten av jorden finner vi nesten som flytende i de øverste berg-lag, spesielt utvasket i sand 

og leire, men. Likeså ved undervanns-vulkaner, og i løse sedimenter på havbunnen, store mengder av nitrogen, 

fosfat, hydrogen og oksygen, samt karbon.  

I de øvre jordlag er det slik forutsetninger slik som når lava avkjøles i vann, og i visse jordgass-grotter, 

en mengde muligheter for kombinasjoner og dannelse av de organiske stoffene, og man har målt helt utrolige 

mengder av slike over alt der det er slike vann og hav-områder, og i enkelte jordsmonn og leirer de fleste 

steder.  

I havet blir for eksempel lava-tunneler og lava som endre i salt-vannet, spesielt opphopende med 

aminosyrer og fettstoffer og en god del sukre ved avkjølingen kjemisk her, også testet ved eksperimenter som 

anses bakteriefrie og rensede stoffer, hvor tester med smeltede grunnstoffer i samme mengder er blandet og 

slippes ned i destillerte saltvanns-kar, der saltet er tilsatt kunstig i rent vann. Mengden er stor av dna og rna, 

og reproduktivt dna. Også andre proteiner, alt du ikke forventer å finne i en kolbe med mineralske 

eksperimenter.  

Når temperaturen synker under 350 grader tiltar dette, og under 300 grader er det en mengde frie slike 

fett-, sukker- og protein-stoffer. Videre tester viser at lava i saltvann, og lignende forsøk med organisk frie 

masser i kolbeeksperimenter også danner fett-stoffer av samme type som vi har i celleveggene, og at disse 

danner fett-kuler av seg selv i vannet grunnet statisk forskjell kjemisk, og små celle-kuler oppstår.  

Om det er proteiner, fett og sukker som er dannet i samme prosess sammen med rna og dna, så 

gjenfinner vi dette i en del av cellene. Dette er ganske så preget av ikke-reproduktive celler. Men man har 

klart å få i gang kunstige slike reproduksjons-aktive celler, primitive celler i laboratoriet. Disse fettcellene, 

fettkulene, har altså blitt til hudfolden til cellen, og vi kan forstå både planter og dyrs celler som slike hud-

fett-kuler. 

Ett veldig viktig avgjørende poeng ved forståelsen er slik som om man forstår slike organiske 

molekyler eller feltverdier hos mineraler og organiske molekyler, atomer, som rent statiske, eller endringsbare. 

De vil nemlig kunne endre seg med at de mister lys, tilføres lys, eller det samme med elektroner, eller at 

elektroner hopper et skall inn eller ut.  
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Likeså ved binding til et annet atom, danner molekyler eller at slike spaltes. Om vi har en statisk 

forestilling av et oppgitt organisk molekyl, så vil dette lite kunne forstås likt som at en magnet kan forsterkes 

eller blir svakere etter hvert ut fra hva slags magnet dette er eller påvirkning av denne.  

Men dette skjer ved endring av enten styrken eller stillingen i molekylet. Organiske molekyler kan 

svekke seg selv ved bøyning av ledd, fordi to deler av molekylet slik kommer nærmere hverandre, der de har 

motsatte spenninger, og derfor svekker effekten til hverandre. Andre stillinger forsterker feltet. I mange 

tilfeller, at molekylet virker temmelig nøytralt elektrisk. I denne mikro-kosmiske verden så vil allikevel et 

nærmiljø med molekylenes og atomets overflate-spenning gi store nok utslag til reaksjoner, selv om det stort 

sett trengs en puls, en katalysator, en annen kjemisk eller elektrisk, eller elektromagnetisk reaksjon til. 

De kan slik også variere svakt her da andre deler av samme molekyl, eller temperaturen står på et 

vippe-punkt for stillings-retningen, og som kan skifte stillingen ved minste energi-forskjell. Dette er forhold 

som virker sterkt endrende for bindinger. Om et molekyl, eller en annen del av samme molekyl, svekker 

spenningen i endeledd eller langs sidene av seg, eller for et bindekuleledd som karbon kan danne med 

hydrogen, andre karbon-atomer, så vil spenningen til andre organiske og mineralske forekomster endre seg i 

forhold til den alminnelige antatte spenningen de skal ha ut fra grunnstofflista.  

Det har derfor vært en vanskelig biokjemisk oppgave å få begge verdier i organiske og i mineralske 

forekomster, for de samme atomer, til å stemme med hverandre kjemisk. Biologien har vært pådriver av både 

mineralsk og organisk syntetisk forskning. Av de mer revolusjonerende funksjoner så er dna, rna, proteiner 

sukker og fett, og blandinger her, gitt viten til både astrofysikk, kvantefysikk, elementærpartikkel-fysikk, og 

hvor grenser går eller ikke for at former er flytende, faste, gassform eller superledende. 

Jeg reagerte jo i ungdommen på dette at vi måtte ha ferdige proteiner, fett og sukker, altså mat fra 

plantefrukter, vann og luft, og kjøtt, egg, melk fra dyr. Mange veganer vil kunne protestere her om hva vi 

trenger. Poenget er at planter spesielt gress og trær, blomster, ser ut til å klare seg på bare stein. Det kan dukke 

opp en liten furukvist ut fra en bitte liten sprekk. Med årene blir den stor. Lever den av bare stein.  

Vel, den må ha luft der den tar ut CO2 til omdannelses-prosess av mineraler som cellene setter sammen 

til sukker, fett og proteiner ved hjelp av foto-syntesen. Poenget var at svaret var JA! De levde faktisk av stein, 

grus, sand, mindre molekyler vi da kaller sand, leire og jord av samme steinbitene. Kombinasjoner av ulike 

typer gjerne kalt jord-kolloid-partikler.  

For min del var det slik at jeg ikke så feltegenskapene som statiske i stoffene, men i drift, både innover 

i og ut av igjen, og at jeg anså det som at det var en balanse, kraft-motkraft, samtidig. Det var en hendelses-

prosess. Mange andre ser dette statisk uten hendelsesprosess for egenskapen, annet som ledd i møte med noe 

annet. Jeg kunne ikke godta at stoffene var virkningsløse. Jeg følte på meg at noe var i funksjon, hva vi kan 

si, lignende statisk elektrisitet som får håret til å reise seg eller en gnist fra meg til andre ting, og omvendt. 

Vel: Jeg lærer meg disse 94 grunnstoffene, og slik sett forstår jeg da mineraltyper og bindinger, og når 

de kokes, spaltes, smeltes, fryses, fordamper til gass av samme type, og har da slik forståelse av hvordan de 

fleste mineralske og organiske stoffer danner seg, og hva som fører til vann, luft og jord, og videre ilden. 

Alle disse grunnstoffene består av de samme partikler inne i seg igjen, slik som nøytroner med en fast 

nøytral elektrisk tyngdemasse, gravitasjon, og videre protonet som mangler en liten masse i forhold til 

nøytronet og som har en elektrisk positiv ladnings-tiltrekning og elektronet som er lik den lille mengden 

protonet mangler og som er elektrisk negativ og frastøtende.  

Men om positive slike frastøter hverandre og negative slike frastøter hverandre, så er det slik at positive 

og negative tiltrekker hverandre, og at atomer med protoner i kjernen og nøytroner i kjernen, de har jevnt 

forholdet at antall protoner bestemmer antall elektroner som balanse utenfor i skall-lag til atomene.  

Disse grunnstoffene består av 1 proton og et elektron som videre ved grunnstoff 2 og 3 o g4, slik har 

2 av hver, eller 3 av hver, og fortsetter slik gjennom alle de 94 grunnstoffene, ideelt sett. Med høye atomtall 

blir det en del forskjeller i spenningsforholdene, eksempel radioaktive grunnstoffer. De klarer ikke å holde 

seg balansert rolige hele tiden. Derfor sender de ut stråler.  

Dette er ikke en helt korrekt forklaring til alle endringsmuligheter for grunnstoffene, men det er en 

utgangsskisse for å forstå de steder der endringer oppstår fra malen. Vi finner disse grunnstoffene mellom 

tiden 1790-1920 stort sett. Poenget er at jeg kan se at disse 3 elementær-partiklene danner grunnlaget for alle 

mineraler og organiske stoffer vi kjenner. Og oppdager.  
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Det er i motsetning til de mer diffuse ideer om hva noe kan bestå av eller være, en endelig oppdagelse 

av basisen for levende og døde fysiske stoffer. Som elementærpartikler eller sammensatte slike er det ikke 

snakk om noe virus, noe DNA, RNA, mineraler, ikke snakk om noe jord, ild, vann og luft. Som partiklene 

som danner slikt, så fungerer verden annerledes enn liv og død, og de har spesifikke gitte energi-funksjoner.  

Om vi lurer på balansefordelinger av partikler og deres oppførsel, og hvorfor vi kan ha bestemte 

størrelser, nøytrale partikler, elektrisk positivt og negative slike, og nettopp balanser inne i og mellom slike 

partikler som danner våre grunnstoffplattformer med egenskaper, så vil jeg henvise dere til 

differensialkraften the df-force som forklarer dette. I tillegg er et tilleggs-skriv, Kamos, om kun «Logisk 

forklaring til grunnstofflista og Planck-funksjonen i partikkelfysikken og i kosmos», om partikler og 

deres selektive egenskaper og øvrige egenskaper for partiklers virknings-forskjeller.  

Disse funksjoner til elementær-partikler kan også variere, slik som med lysets, fotonet, det 4. partikkel-

fenomenet, som regnes som den elektromagnetiske grunn-stenen blant partikler, og som endrer energien sin 

med trykket de utsettes for. Det er disse elektromagnetiske foton-bølge-partikler som vi kaller radiostråler, 

eller også lys og varme, og som er elektro-magnetiske partikler som kan bygge elektroner, eller øke 

elektronenes elektro-magnetiske spenning, og er altså en del av det vi kaller positive og negative ladninger i 

elektrisitet og magnetisme hos stoffene, altså grunnstoffene.  

Andre foton-navn, elektromagnetiske lyshastighetsstråler, lyshastighetsfrekvenser, med navn, er: 

satellitt-stråler , tv-stråler, radio-stråler, mobil-stråler, laser-stråler, gamma-stråler, astrofysisk rød og blå-

forskyvning av frekvenser, avstandsmålere, radarer, infrarøde kamera, og ultrafiolette kameraer, Egentlig 

visning på film og tv-skjermer og kino-lerreter, videoer, lyset vi ser på skjermen og det som går gjennom 

rommet til øyet, og dette lyset er også øye-nerve-reaksjons-utløsende energi. Slikt avgis i de fleste kjemiske 

reaksjoner.  

Positiv og negativ elektrisk spenning. I protoner er det manko slik i forhold til en nøytral tyngde-

mengde, og virker positivt ladet, og i et elektron er det tilsvarende masse av foton-elektromagnetisme som 

stemmer med elektronets negative ladning. Vi ser at et nøytron i vakuum etter 10-15 minutter spalter seg opp 

til et elektron og ett proton og slik danner hydrogen-gass, rett og slett er fødestasjon for grunnstoffer i 

utgangspunktet, med unntak av at partikler som elektroner og protoner kan dannes andre veier også i felt-

landskapet, gravitasjonsrommet.  

Så verdi-forskjellen på positivt og negativt er ikke bare tatt ut av lufta. Det er praktisk virksomme 

tilfeller som gjør at vi kan si at gravitasjons-partikkelen og de elektromagnetiske kreftene hører sammen og 

er transformasjons-dyktige, og stort sett grunnet balansen til romkraften rundt seg. Slik sett får Benjamin 

Franklins nøytrale balanse med pluss og minus for jordsmonn, og at lynet kan fanges med drage med 

metalltråd, ganske så meget rett i antagelsen. Og at vi kan bremse stråler og elektrisitet ved å sette oss innenfor 

et metall-gitter-bur, Faraday-bur. 

Hvorfor skulle vi tåle større frekvenser fra vekselstrømmer? Hva skjer med felteffektene: Einstein sa; 

spør Tesla! Tesla fant ut at for sterk effekt ikke fant lagring og passeringsutveksling hos kropper like lett som 

svake strømmer, og slik satte han seg på en spole og lot 50000 volt gå gjennom den nakne kroppen sin for at 

han slik fikk tilslutning til å lage det moderne strømkraftverk. Vekselstrøm ble regnet som dødelig til da! 

Disse 3, elektron, proton, nøytron, bygger atomet, og for hver økning på ett proton og et elektron 

har vi et nytt grunnstoff opp til nummer 94. Om det står på listen at jern Fe er grunnstoff 26, så er det 26 

protoner og 26 elektroner der. Står det at det er oksygen, O, på plass nummer 8, så betyr det at det er 8 protoner 

og 8 elektroner der. Gull har atomnummer 79, som betyr 79 protoner, og 79 elektroner. 

Ett menneske kan 10000 engelske ords betydning. Ett menneske kan navnet på 1 million varer i 

butikker. Ett menneske husker detaljer fra massevis av filmer med millioner av informasjoner. 

Men et menneske klarer aldri å lære seg de 90 stoffene og deres 3 bygge-stoffer som verden fysisk 

er lagd av, det organiske og det mineralske. Dette er underlig?!  

Med disse enkle grep så forstår genetikere, astrofysikere, kjemikere og fysikere all den teknologi 

og de lover som finnes i kjent univers i dag. Fosterutvikling, arv, fossil-tider og fossile bergarter, 

hierrakiet i naturen, og en rekke andre fellesnevnere som arkeologi og geologi. Og evolusjon. 

Hydrogen er det eneste som i en stor prosent av stoffet kun har et proton og ett elektron, men mangler 

nøytronet. Det er to isotoper her, som betyr at det er tungtvannshydrogen med et nøytron i, og et annet med to 

nøytroner som kalles dobbeltungtvann, internasjonal, hydrogen, deuterium og tritium. 
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I de større tyngre grunnstoffene forekommer det flere slike isotoper for hvert av grunnstoffene, fordi 

nøytronet lett uten elektrisk ladning kan blande seg inn i atomkjerner, eller spaltes ut. De trekker seg da 

sammen som tilpasning til mengde-vektforskjellen, slik at man antar, vet, beregner at nøytronene blir litt 

mindre og lettere når det er større mengder av dem samlet. 

Vi skal ikke gå inn på mer om grunnstoffer og de mest riktige data her, annet enn at stråling fra de 

radioaktive mineraler kan forårsake heftige endringer av andre stoffer også, og ikke minst skade organismer, 

og endre arve-egenskaper hos oss, livsformer, planter og dyr. De anses da for å være en av de faktorene som 

i enkelte tilfeller kan føre til en arts-endring, men neppe til flertallet av arts-skiftninger. 

Det gamle systemet for inndeling av jord, luft, ild og vann, som var så mangfoldig, ble skiftet ut med 

atom-forståelsen som de mindre bygge-stener i dette. Og disse igjen i de elementærpartikler disse bygges av. 

Ganske enkelt egentlig, og beror ofte på lærerens forenklings-evne og forklaringsevne. Eller bokens. 

Dette er jeg inne-forstått med fra 14-års-alderen, og visst om en del av det fra 10års-alderen. 

Fragmentarisk har man hørt sammenheng, slik som med koksalt og vann lenge før den alderen. At jorden var 

rund, og hadde en tyngdekraftvirkning som trakk oss ned mot bakken, en slags merkelig magnetisk virkning, 

hadde jeg også fått med meg.  

Globusen ble slik en levendegjøring av denne måne-lignende formen. Om alt trakk ned mot et sentrum 

var det ikke rart at vann la seg på bakken vannrett, og falt loddrett. Fordi dette var jo en balanse. Planetene 

var populære, også bilder av dem, og raketter som gikk til månen, Venus og Mars. Men før det meste av dette 

hendte, var det at Sputnik var sent opp i verdensrommet med satellitt. Så ble de amerikanske romplaner 

forklart, og at man ville lande på månen snart, hva jeg selv hørte Kennedy sa på radio, tv.  

Årene gikk, og plutselig da jeg var 12-13, 1969, så skrives det at det skal være tv-overføring fra 

månelandingen, og den følger jeg tv-dekningen av. Mange tror de dør, men jeg håper at de klarer jobben sin. 

Dette er første gangen et menneske, en jordisk skapning inntar et annet legeme, en planet/måne i 

verdensrommet utenfor jorden, og de kommer levende tilbake. Interessen for både naturen og himmelrommet 

stiger rett i været. Like før dette hadde jeg kommet over en bok om galakser, og en bok om forhistoriske tider 

og dyr, eventuell utvikling av arter her. Dette ble nøye inspisert.  

Det meste var jo bilder og visse talldata, uten noen direkte forklaring til det hele. Men at liv startet med 

en celle, at forskjellige dyr som hval, fugl, sjimpanse og fisk, lignet hverandre på foster-stadiet, og at gjeller, 

lunger og hjerne, mange andre funksjoner var like, var noe man la merke til. Darwin hadde ment at alle dyr 

hadde utviklet seg fra enklere former, og da en enkel celle var start for alle organismer, så virket dette ikke så 

rart som mange ville ha det til mente jeg. Det kunne virke ganske sannsynlig, og stemte med arv og endring 

her. Hvorfor er ikke alle helt like foreldrene? Det skjer radikale endringer i generasjons-rekkene.  

Nå kom det store sparket. Rom, tid, stoff, bevegelse, var ikke forklart, og de opererte sammen slik som 

i en bevegelse og snurrende ball, som et produkt, slik Einstein hadde sagt rom-tid-stoff var: Ett produkt. 

Hvordan kunne alle fire egenskaper være samme sted i samme punkter, lurte jeg på? Jeg så disse som adskilte 

egenskaper. Men det kunne de jo ikke være.  

Da jeg 14 år gammel begynte å kjempe med forståelsen av at månen kunne gå i bane rundt jorden uten 

at noe holdt den fast da sprakk mitt kantianske bilde av verden. Det er snakk om en planet der vi må 

sammenligne tyngden med jorden tyngde, at den er 1/8 del av jordens eller noe slikt. Hvordan kan den holdes 

nær jorden uten faste innredninger:  

Jo det var jo gravitasjonskraften da. Ja, men om jeg kaster en ball så fyker den av sted, og månen har 

alltid en retning vekk fra jorden, men så hentes den inn av gravitasjonskraften til jorda. Men da måtte den jo 

skape en drift som virket helt fra bakenfor månen omtrent mente jeg. Denne kraften måtte virke som en drift, 

som en strømning, og den kunne ikke bare være tomrom som det ble sagt. Det er funksjonelt virkende, aktiv 

styrke, usynlig for øyet, og vi merker ikke noe på kroppen om vi svever i mellom månen og jorden.  

Hva i all verden er da gravitasjonskraften, når en stålbjelke på 4 mil diameter mellom månen og jorda 

ikke klarer å holde en slik vekt på plass. Læreren min undersøkte dette med universitetet. Nei, det gikk ikke. 

Så var det at en strikk som var strekt ut ikke ble svakere, men sterkere, slapp du den ble den kort og svak. 

Minst en av bevegelsesveiene stemte ikke med bevegelses og styrkeforklaringene.  

Et annet eksempel er noe vi kan prøve selv. En elektromagnet som er sterk kan få en bil på opphogginga 

til å sprette en halvmeter opp fra bakken. Om jeg står under så spretter jeg ikke opp i det hele tatt. Jeg og bilen 

står jo på samme sted, og har likedan massetyngde pr kilo. Jeg skulle ha sprettet opp fortere enn bilen da jeg 

veier bare 1/30-del.  
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Noe inne i meg fortalte meg at kraft både var og oppførte seg annerledes enn den forklaringen vi hadde 

i vanlig kjemi og fysikk, og slik tyngdekraften ble beskrevet. Jeg fant ut at egenskapene for rom, tid, bevegelse 

og styrke, samt stoff, måtte være et produkt, og jeg måtte behandle slik begrep individuelt hver for seg, og 

eventuelt også sammen, som produkt samme sted og bevegelse, styrke, finne det essensielle i dette, og hva 

som kunne få dem til å fungere sammen, og hvordan kraften egentlig oppførte seg. Jeg forstod ikke mine egne 

spørsmål en gang. Jeg bare begynte å sammenligne, spørre, søke, etter alt som kunne avdekke mer om rom, 

tid, bevegelse, og retning/drift/styrke, og stoffers egenskaper.  

Jeg kunne ikke benytte den alminnelige forsknings-veien, jeg måtte fundere på hva som ga rommet 

rom, tiden tid, bevegelsen bevegelse, drifts-styrke drift-styrke. Jeg måtte innenfor og inn i disse begrepene, 

ikke utover i deres allerede tydelige lengde og mengde. Og hvor fant jeg disse egenskapene. Alle har de rundt 

seg. Jeg fant det meste ur fra bare stua jeg satt i. Alt var der: Hvordan virket disse? 

Det var slik jeg til slutt fant ut at deres funksjoner felles hos alle varianter var differensielle, eller 

forskjells-funksjoner, selv om jeg ikke ble noe glad og fornøyd av så mystiske svar. Jeg anså disse 

differensielle egenskaper hver for seg som sammenhengende funksjoner, at de fortsatte og ikke var delt opp, 

selv om vi kunne tenke i punkter for vår egen oversikt sin del, og at møtepunkter fantes dersom vi ville ha et 

slikt overalt, men ikke var der i rommets egen lengde.  

Gradvis kommer jeg frem til at alt som kunne sammenlignes med en av disse egenskapene var like 

som forskjells-funksjoner, og en fellesnevner begynte å anes. Og det er dette den første boken handler om, 

altså Kamos – Forandringskraften 1994. Oppdagelsen skjedde i 1979. Men jeg lot papirene ligge 14 år i 

skuffen. Men først i 2013 da jeg ut fra samme kraft-motkraft-balanse-modell også fant de fysiske lover 

ut fra samme funksjon, var jeg hundre prosent sikker på at modellen stemte.  

Dette ble gitt ut august 2018, som Differensialkraften the df-force. Begge bøkene finnes i oria, fag-

biblioteket som registrert, og som forskerne kan jobbe med, og den første er dewey-klarert til fri gjennom-

lesning for alle norske ip-adresser, og slik sett fra nasjonal-biblioteket på internett. Gratis nedlastning.  

Denne har faktisk ganske mange gode poengposter om vi spør etter det mye av det som inneholder, 

begrep som begrep, som logisk funksjon, logisk natur-vitenskap, altets-filosofi, vitenskapshypotese, 

vitenskaps-filosofi, logisk vitenskaps-analyse, og bevissthets-forskning, bevissthets-funksjonen, og videre slik 

som relativitets-teoriens funksjon, og en rekke andre må dere søke på selv, slik som logisk elementær-

partikkel-fysikk, logisk ånd, logisk matematikk-teori, etc. Kjemi/fysikk, universet. Bare finn på ting! 

Hvordan kraften virker, som romtid-bevegelsesstyrker og kraft-motkraft, drifts-funksjon, og som 

konstant og balansert energi-utveksling, finner dere her: Også dannelse av de selektive partikkel-funksjonene, 

samt hva som forårsaker Planck-funksjonene og grunnstoff-proporsjoner. Proporsjonenes årsak. 

Videre fungerer partikler i kosmos slik at alle massers gravitasjon påvirker hverandre, på grunn av 

retning og stilling, bevegelses-funksjoner. Det finnes da ut fra sitt punkt for en partikkel, ikke en eneste 

partikkel i kosmos som er likt forspent gravitasjons-rettet. Det trekker aldri så lite forskjellig og partiklets felt 

og dets utvekslingssenter er begge med på det enkelte partiklets egen samtid relativt til andres felttilstands 

posisjon, og at det er bevegelsesvirkningstid mellom disse stadier. At to lyn ikke er samtidige, men relative, 

og at hastighetsforskjeller finnes fra en bestemt stilling og en bevegelsesvirkende aktivitet, som hvilken vei et 

tog går fra eller mot lyset. 

Og det stemmer også med differensialkraftens utvekslings-balansetvang. Det utgjør at friere og 

enestående partikler i kosmos, kan danne alle de selektive og logiske balanse-tilstander de kan finne med 

hverandre, og til flere de er jo flere kombinasjons-muligheter finnes, og grunnet gravitasjon, antigravitasjon, 

så vil disse danne opphopningsmønstre, og overskuddsmønstre som frigjør, splitter maser og binder masser, 

fusjonerer masser og fisjonerer masser.  

Det at en partikkel under et enormt trykk danner balanse-utvekslings-partikler i et gitt feltlandskaps-

trykk med likedanne størrelser som frie partikler i strømmen, men allikevel at de påvirker hverandre med 

utvekslingen, altså tiltrekning og frastøting ut fra balanse-funksjonen som nøytrale, gravitasjon, eller 

elektromagnetisk positive og negative og lignende for anti-partikler, gjør at vi får disse selektive funksjoner i 

strømmen.  

De vil altså som likedanne søke hverandre, slik som det vi kaller trykk-partikler, om bi ikke heller skal 

kalle dem vakuumpartikler, fordi vi kanskje ser det hele på hodet. Om vi inverterer trykkrommet som kalles 

tomt rom, og lar de tette partikler slik vi ser dem, bli de bløte, lette, så fungerer lovene på samme måte for 

kosmos. 
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Vi vet heller ikke om universet slik Einsteins trodde på sin tid, at det var en statisk kule-form der 

kreftene hans virket, eller om den samme kule-formen virker som en ekspansjon, der det er lett å omregne 

hans første teori med hans ekspansjons-teori som antas som big-bang fra et punkt, selv om oppfinnerens av 

dette, den belgiske prest og fysiker, og Einstein selv, begge mente at denne massen hadde en viss kosmisk 

størrelse som gravitasjonsmasse eller ur-atom.  

Her kan like gjerne universet trekke seg sammen, men at objektene som blir tettere blir mindre 

proporsjonalt med Planck-en og at det dannes flere partikler i kosmos og muligheter fordi disse kommer tettere 

sammen, eller om alt vil fortsette og ekspandere og at flere felt-utvekslinger som partikler dannes grunnet 

dette. Vi kan lage så mange relative modeller vi vil, for hvor mange regnestykker finnes det ikke som kan gi 

svaret 13 eller 43? At svaret på meningen med livet, (ut fra alles forutsetning, om holdbarhets-faktorer), er en 

uendelig mengde forskjellige svar. 

Tross de fleste kombinasjoner av selektive partikler, valg-funksjons-partikler, så dominerer balansen i 

energiene hele tiden. Altså feltegenskapene deres og graden lignende tiltreknings- og frastøtnings-oppførsel. 

Nå fungerer dette videre slik at det dannes mange likedanne forutsetninger ved like betingelser under 

temperatur, avstandsforhold og stoff-konsentrasjoner som er likedanne for at mange like forutsetninger for 

organiske stoffer og molekyler finnes. Slik sett har vi planeter og måner som består av organisk stoff, metan 

og lignende.  

Vi har gass-skyer bestående av aminosyrer i rommet, og vi er kanskje i ferd med å oppdage oksygen 

på en planet snart, blålys, at det rett og slett som kjent er kun produksjon av oksygen som gjør at oksygen ikke 

raskt binder seg til alt annet. Altså må det være en fotosyntese på planeten. Vi er forventningsfulle.  

Men hva skal det bety. For evolusjonister betyr dette at vår verden ikke er enestående for livs-kjemiske 

fysiske virkninger. For mange andre handler det om spenning, grøssere, ufoer og spøkelser, og en egen drøm 

om intelligens. Og tekniske metoder, vekst i sanse- og funksjons-virksomhet, stort sett for eget egos skyld, 

eller for å ha noe å underlegge seg, eller å underlegge seg, se opp til. 

Når vi ser at samtidrelativiteten er forskjellig mellom partikler og i kosmos, og at felt-utvekslingen 

skjer gjennom både feltet rundt og i sentrum av utvekslingspartikkelen, og at dette er sentraenes kjerne i 

forholdet til alle gravitasjons- og spenningsforhold, trykk-rommets retninger, så frostår vi at dette er relativt 

og at den generelle gravitasjons-teorien automatisk er over alt fordi alle steder er ulike posisjoner i 

kontinuiteten. Dette betyr videre at selv om det som Dirac sier, at det er generelt også i partikler, men at det 

holder med den singulære, spesielle gravitasjonsteori for partikler, så stemmer ikke dette lenger for partikler 

som kollidere eller spaltes opp som kvark-partikler.  

De er inne i et isolert balanseområde, som om det skulle være i en stengt trykkbeholder, med 

gravitasjonen rundt som elastiske trykk-vegger, og som erstatter utbulinger av partikler og spaltning i området. 

Litt annerledes enn når et nøytron treffer et annet, eller nå et elektron treffer et proton, slik at det spaltes i et 

elektro og proton eller danner et nøytron. 

Det er nettopp fordi at feltvirkninger med de minste feltforskjeller grunnet balansen i rommet til alt 

annet, betyr noe for retninger og balansegrader, og de logiske funksjoner for bindinger, at den generelle 

gravitasjons-kraften og generelle relativitetsteorien må inn. At Hawking i tall og energi-beregninger kunne 

vise til generell gravitasjons-energi for rommets kosmiske store masser, og at Einstein og Dirac og Hawking 

er enig med at det fungerer i partikler.  

Men Dirac og Schrødingers ligninger, at disse skal holde ved at den spesielle relativitetsteori skal 

gjelde, vil ved kvark-partikler og ved de selektive feltfunksjoner ikke lengre være tilfelle. På partikkelnivå så 

vil jevnt denne funksjonen gjelde for den indre prosess der kvark-deling skjer, og for den virkningen partikler 

har på hverandre som selektiv virksomhet i et celle-landskap.  

De er for nær hverandre til at feltvirksomheten som utveksling mellom alle molekyler i slike masse-

grupper, celler, og også sfærisk, utenfor cellen, til at det ikke er generelle teorier som fungerer so selektive 

funksjoner for organiske og biologiske prosesser. For eksempel: At om flageller, halen til sed-celler, at de 

beveger seg ved at det er en proton-proton-reaksjon, der frie protoner vandre langs med haleutsiden og danner 

en turbulens som slik virker på rotasjonen til halen, sveipet, og driver cellen fremover. Her det feltvirkninger 

som virker inn like mye som resten av pakken for de kjemiske egenskaper ellers.  

Men alt dette forklares også gjennom differensialkraftens fremstilling av rom, tid, felt, energi, 

virkninger, styrke, energi, og balanseutvekslingene som et produkt av disse. 
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Det er ut fra denne differensialkraftens funksjon som jeg skriver om evolusjonen, og dens selektive 

funksjoner. Hvilket grunnlag det er for kombinasjons-logikk for disse, som underbygger de organiske og 

biologiske prosesser, alt fra felt- og partikkel-tilstandene, og hva disse veksler mellom av kraft-felts-endringer, 

og balanserer seg i med ellers i cellen og utenfor denne, eller egentlig også lignende for mineral-riket. 

I en fullstendig funksjons-sammenheng blir ikke fordelings-prosesser i utgangspunktet kategorisert, 

men utveksler slik de må ut fra balanse-kreftene. Med her dannes energi-nivåene, kvante-verdier, planck-

verdier, frekvens-aktivitet og energi-omdannelses-formene, treghet og tidsforsinkelse. Samt den selektive 

grads-fordelingen som er enorm i et mangfoldig partikkel-felt-landskap.  

Det holder tids-intervallene og holdbarhets-formen til de mineralske og organiske formasjonene slik 

balanse-tilstanden tilsier dette. Energiregnskapet er et bevis på balansen. Vi må regne med at det samme 

gjelder for den mer avanserte, kompakte og langt mer komprimerte størrelses-ordenen til bevissthets-felt-

funksjonene våre også. Tilpasning og sammen-ligning er balanse-egenskapene til differensialkraften, grunnet 

dens grunnfunksjon. 

Ut fra dette ståstedet ved inngangen til dannelsen av et solsystem i en galakse hos et partikkel-dannende 

univers slik som differensialkraften beskriver, så har vi hørt mange eksempler på tiltagende planeter og deres 

baner, deres måner, meteorbeltet, kometbeltet, og om deres bevegelsesretninger og tids-beregninger for 

masser i omløp. Ideen om en langsiktig utvikling av et solsystem og planetene dukket opp ut fra de geologiske 

fossillag, og årslag for avtrykk som legges oppå hverandre i jordens tidsløp, først tydelig for tår, hundreår.  

Men med Pompeii som er historisk, og med lagdelinger her, vet man som med mange andre historiske 

landsbyer, byer og gårdstun, at skriftene med årstall, stemmer med kontroll av årslag gjennom 2000 år, og 

likedan ganske sikkert for de 3-4000 årene før dette. Med måleinstrumenter har vi kunne sammenligne aldre 

med beregning av kjemisk tids-endring av isotoper, karbon blant annet, at skriftene og måleinstrumenter 

forteller det samme, med ganske korte perioder for feilmargin.  

Mange sammenlignbare data forteller oss en mer riktig tidsberegning med tiden. Mange forhold til 

geologiske minerallag, fjellformasjoner, viser aldre som er urovekkende mye yngre enn det vi tror, og likedan 

mange mye eldre enn vi ville tro. Ut fra at lavalaget av flytende varm steinmasse som ikke har størknet, og en 

ellers tynn jordoverflate, får oss til å tro at vi har en gradvis prosess på gang, og som lar tiden lage fossile lag 

i en ganske sakte tørkende skorpe, en prosess som er såpass gunstig for oss, fordi jorden ligger i et veldig godt 

balansert nivå for både hav og atmosfære.  

Om vi ikke selv endrer klimaet er forholdene altså godt balansert. Men vi har forurenset så vel for 

meget til at noe balanserer seg på en endelig bra måte fort. Det ser ut til at vi må trå til selv: terskelen er nær. 

Denne jord-tørkingen og månens tilstedeværelse har enkelte teorier som kan vise seg relevante for 

dannelsene av de begge. Disse teoriene må jeg henvise til NASA, eller norsk romfartsinstitutt, eller geologisk 

institutt, her eller hvor som helst. 

Ideer om utvikling med tidsløpet til en aldrende jord, fra små livs-form-dannelse i mudderet og til mer 

avanserte former, kom allerede med Anaximander et sted mellom 600-585 vestlig tidsberegning. Mye tyder 

på at Aristoteles og Arkimedes berørte disse tilstander. Arkimedes er den første som ser ut til å prøve å regne 

ut planeter og baner med differensialberegninger da flere tegn tyder på infitim-tegn, uendelighetstegn, en null 

med en strek over. Men først med Keplers proporsjoner og Galileis akselerasjoner for gravitasjon, så er det at 

Newton finner de rette kraft-proporsjoner ved å lage kraftbegrep, enhet, som slik kunne sammenlignes med 

andre himmelobjekter, og hvilken vekt jorden måtte ha å trekke med for å ha sine akselerasjonsnivåer.  

Forskjellige påvirkninger mellom miljø og kulturvirksomhet, og en utviklingstanke rundt dette, ble 

utrykt av Vico, (Giambattista), at natur og kultur utvikler seg i en stadig utvidende spiral lignende som i en 

tese, anti-tese, syntese, det vil si viktigst en syntese av tilstandene. Han benevnte da ikke noen evolusjon av 

plante- og dyre-riket etter denne måle-stokken, men det kan jo klart innebære dette også. Til en viss grad står 

hans syn for tanker om like og ulike, kraft-motkraft, natur og kultur i syntese, motsetninger og konsekvenser, 

og setter på nytt liv til den greske dialektikkens manko og perfeksjon som former, hvor Sokrates, og Aristoteles 

logiske syllogismer fungerer på lignende måte. At a og b gir en c, og kan være en fullendt forklaring. 

Men tanken slo til, populariseres, idol, sett på at det stadig ble moderniserte former innen alle grener i 

kulturen, og vi skulle jo også utvikle oss selv sier Aristoteles, og videre at enkelte så på naturen som slik 

prosess av endring. Av slik grunn sammenlignet en forsker rundt 1750 at det kunne se ut som at kontinentene 

har hengt sammen en gang. Dette er senere bevist. Knekte trær nord på New Zealand, finner man igjen bruddet 

til syd på Tasmania. Men alle kontinentene viser slike lag med høy likhet i alle arter av planter og dyr i en 

spesiell sone for slik opp-brekt landskap.  
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Så tidlig som hos bestefaren til Darwin, Erasmus Darwin, så ble det lansert utviklingstanke, men i litt 

annen vending enn den Charles Darwin kom med. Men bestefaren var nok en inspirasjon. Charles hadde ikke 

tro på dette først og var prest, så først når han gjorde store oppdagelser selv så kom mistanken og inspirasjonen 

til han: At han måtte finne sammenhengen. Den ble delvis bekreftet i søramerikanske fjell, fossiler av sjødyr 

med fler. Så kom Galapagos-øyene:  

Ny øygruppe som hadde kommet opp vest utenfor amerikanske kontinenter. Da fikk han se finker, 

skilpadder og øgler, som slik viste seg som samme art med en klar spesialisering til plantene på øya, mens 

naboøya var annerledes og der hadde de samme øgler og finker form-tilpasset seg andre føde-forhold. Darwin 

skjønte nå sammenhengen, men måtte se an andre tema-felt også.  

Han samlet et abnormt materiale under sjøreisen med skipet Eagle, og oppdaget hva som ga hvilke 

effekter mellom miljø, plante, dyr, og kunne sette opp en viss skala, om at det var fra mer primitive enkle 

former, slik som ligner egg, enkle celler, og videre til sterkt kompliserte skapninger over millioner av år. 

Artene måtte ha utviklet seg, endret seg, med de fordeler og ulemper dette førte til i fremtiden. 

Bevisene var klare på den nære utviklings-egenskapen. Og vi kunne se lignende ved arv, og annet 

krysninger kunne gi nye arter. Slik sett kjent lokal praksis, men at vi fant at naturen gjorde slik selv. Mange 

steder så var krysninger ikke fruktbare videre slik som når esel og hest lager muldyr. Vi finner titusen-vis av 

eksempler, og som helt fint er i overensstemmelse med den brede og de fleste smalere linjer i geologi, fossillag, 

i fosterutvikling, og hierarkiet i plante og dyrelivet. 

Vi oppdager altså hvordan vi skal måle kalorier i organiske stoff, i mengder jord, også videre. Vi finner 

forbrenningsverdier, og vi finner kjemiske grunnlag, vi fremstiller urin, kunstig, vi finner at stoffskiftet hos 

dyr, og foto-syntesen til planter, utveksler oksygen og karbon-di-oksyd med hverandre, altså et naturens 

kretsløp for energier livsformer trenger. Vi er i ferd med å kartlegge all organisk virksomhet på makronivå i 

kroppen og i planter og dyr, og nervesystemer og føde-funksjoner, blodomløp, muskler. Så helt plutselig: 

Vi nærmer oss 1900: Her forenes organisk kjemi og fysikk, biologi og biokjemi, samt hjerne-forskning, 

nervesystemet, på et nytt nivå: Også bakteriologi og virologi oppstår. Vi er i ferd med å finne ut av arve-

egenskapene, og som gjør at Mendel og Darwins antagelser, blir funnet, bevist, funksjonen. Funksjonen som 

det skjer noe med, og videre hva som er årsaken til disse igjen: Og det er her vi ser miljø-arv-samspillet.  

1952-3: den arvelige DNA-struktur oppdages og i 1963 alle genene, og deres funksjoner som parr-

sammen-setninger for egenskaper. Kromosom-gener og menneskets genom, (artens fulle arv/gen-pakke), og 

andre arters genom, er i ferd med å bli kartlagt. Vi finner forskjeller på arvelige sykdommer og påførte 

sykdommer. Eller problemer med funksjoner slik. Sykdom og arvelige egenskaper som skaper problemer i 

funksjoner i forhold til normalt vanlig funksjon i våre egenskaper. Disse funksjoner blir enten nedsatt, øker, 

eller forsvinner, skaper problemer eller defekter for andre funksjoner. Slik sett er celledød og endring i 

funksjon, skjematisk sett, en balansert funksjons-virkning. Liv og død er funksjons-forskjell.  

For oss er det følsomhet og holdbarhet som er målet i behovs-formen vår, og som livsform, at vi er 

oppegående fysisk, psykisk og bevisst funksjonelle. Betydningen for å klare seg videre i all grad. Hva som 

betyr noe for individ og samfunn, og moral forstått som funksjonell holdbarhet.  

Moral og holdbarhet er ikke det samme: Se moral i andre deler av skriftet. 

Så følger det ut fra de selektive funksjoner, altså den mest alminnelige ladningsformen til hvert enkelt 

atom, om de fester seg til like slike og danner molekyler med to eller flere av samme grunnstoffet. 

Elektronbindingen i ytterskallet til atomene danner slik etter det man kaller 8-tallsregelen, fulle yterskall, som 

stort sett regnes som ganske nøytrale, og som ikke binder seg lett til andre stoffer, og i denne gruppen har vi 

det vi kaller edel-gassene. Vider har vi grunnstoffene like før edelgassene som har 7 elektroner ytterst og 

regnes som sterkt elektrisk negativt ladde grunnstoffer.  

På den motsatte siden av skalaen har vi grunnstoffer med bare 1 eller 2 elektroner i ytterskallet, og som 

slik sett danner en veldig positiv elektrisk spenning i overflaten. Som eksempel kam vi nevne koksalt, 

natriumklorid som består av et positivt natrium-ion som ellers er giftig metall, og av klor-gass som er ekstremt 

giftig gass, der et gram kan ta livet av de fleste i en gymsal. Og allikevel spiser vi lett to gram slik i enkelte 

tilfeller bare i et måltid. Ikke til vanlig.  

Når natrium og klor tilsammen med 1 elektron ytterst og 7 elektroner ytters, binder seg så kloret får 8 

elektroner i ytterskallet, og natriumet mister sitt, og skallet innenfor er balansert, så blir natriumklorid-

bindingen virkende elektrisk nøytral utad. Noe lignende er det når de er ioner i vann, der natrium+ og klor- 

ikke er like sterkt som når de har sitt vanlige antall elektroner ytterst.  
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Slike regler med antallet elektroner ytterst og bindingsformen deres, er avklart av kjemikere stort sett, 

slik at blandingene til alle kjente mineraler og organiske stoffer slik som proteiner, fett og sukker er kjent. I 

alle disse stoffene så dukker det opp bindinger som fint kan ha en klar positiv eller negativ ladd side som 

overflate eller på endene til molekylet. Også om det ved flere like atomer binder seg tre eller fire til, eller bare 

to, slik som i karbon-di-oksyd CO2 og vann H2O, så kommer det frem at bindingen er mulig på grunn av 

elektron-antallet i ytterskallet.  

Polaritet er et av molekyl-delene stjeler eller mister elektron til naboatomene. At vann virker svakt 

polært, og H2O, (at H og H avgir et elektron til oksygenet, og danner 105 graders vinkel mellom seg). 

Det finnes ikke noen kjente slike stoffer blant mineraler og organiske stoffer, som ikke fungerer slik. 

Jern og oksygen danner rust, Jern-oksyd, FeO2. Kobberoksyd irr, CuO-CuO2 som så tar opp karbonat og 

hydroksyd til det er grønt og ikke korroderer videre. Det finnes mange kombinasjoner av rent alminnelige 

grunnstoffer, normalt kjenner man rundt 2600 mineraler, 300 er vanlige. Skifere kan ha flere lag der klor kan 

være bundet til mange andre stoffer, og likedan med natrium, kalium, mange andre stoffer.  

De fungerer ikke elastisk og aktive i den grad slik de organiske molekylene gjør.  

Det innerste skallet, der har hydrogenet som det eneste av grunnstoffene bare et elektron og et proton. 

Enkelte kan ha 1 eller 2 slike nøytroner, og kalles da deuterium og tritium. Hydrogenet med bare et elektron 

og et proton er veldig reaktivt, og sammen med oksygenet i lufta kalles det knallgass, og danner H2O, vann.  

Helium har bare to elektroner innerst og det innerste skallet er det eneste som er oppfylt med bare to 

elektroner, antatt og forsket på som at det gjelder oppbygningen av alle større atomer også. Innerst, 2 

elektroner. Hos ytterskall 1 som hydrogen og helium tilhører gis edelgass-tilstand hos heliumet. Da er det 

oppfylt og fungerer som de andre edelgassene, reagerer nesten ikke med andre stoffer. Tross alt brukes 

edelgasser gjerne i lysstoffrør som overførere av elektroner som gir spenning der gassene gir fra seg lys. 

Når karbon, oksygen og hydrogen kommer sammen danner dette til dels basis for organisk viktige 

molekyler. Alle følger den samme balanse-energi-modellen for trykk, altså temperatur, aggregat-tilstanden, 

og forholdet til andre stoffer som de innstiller seg etter ved sine spenninger for å danne et mangfoldig balansert 

utvesklings-landskap. Om de ikke klarer dette vil de avgi eller oppta lys, elektroner, eller øke farten sin, 

eventuelt spalte i partikler som ioner og elektroner, i enkelte tilfeller som med hydrogen, som protoner. 

Proteiner, sukker og fett er viktige stoffer, det vi lever av, spesielt dyr. Planter kan omdanne 

mineralske stoffer til fett, sukker og proteiner ved hjelp av lys, CO2, vann og mineraler i fotosyntesen, 

kloroplaster-korn. Først da kan planten bygges. Prosessen danner oksygen og druesukker. 

Fett er hydrokarboner, CH, CnHn pluss COOH karboksyl-syre. Ellers har ikke fett-syrene, fett 

egentlig noe oksygen i forbindelsen utenom den på-festede karboksyl-syren i slutt-enden. Karbon bindes til 

karbon, og kan ha 2 hydrogen til hvert karbon, mettet fett, eller mangle noe hydrogen, slik at de er umettede 

fettsyrer. 

Sukker har alltid CnHnOn, det vil si karbohydrater, der cellulose også hører inn under. CHO-

forbindelser i mengder. Monosakkarider, disakkarider, polysakkarider. Cellulose hos planter. 

Fett har altså bare karbon og hydrogen sammen, inntil karboksyl-syren COOH bindes i enden, med 

oksygen i seg. Sukker har kombinasjon av både karbon, hydrogen og oksygen i seg i alle leddene. 

Proteinene: Disse bygges fra enkleste former, slik som arvestoffer, nuklein-syrer og aminosyrer, slik 

vi finner i DNA og RNA. De inneholder alltid en Nitrogen-forbindelse, slik som en redusert ammoniakk-

variant, NH og NH2. Ammoniakk NH3, altså ett Nitrogen med 3 hydrogen sammen. Lignende er metan, CH4, 

et karbon sammen med 4 hydrogen. Ammoniakk og metan er naturgasser, det vil si stoffer som lett dannes ut 

fra temperaturen og trykk i aktive masser med mineraler.  

Også i gassene ute i rommet finner slike hverandre lett, og danner disse to stoffene. Begge er basis for 

aminosyrer sammen med oksygen, der H2O, vann, hydroksid, -OH, og CO2, der flere reaktive blandings-

forhold kan skape COOH, karboksyl-syrer, gjennom disse kombinasjoner. Lava og fuktig luft, tordenvær med 

lyn, samt lava og saltvann, danner lett store mengder av slike. Når CH-NH-COOH bindes sammen, er det 

nesten et ferdig arvestoff, noen av de enkleste kjemiske forbindelser som vi omtrent kjenner. 

Vi finner igjen disse enkle formene også i litt annen kombinasjon i de 20 viktige proteinene som 

mennesker er avhengige av i cellene sine. En videre merkelig forbindelse, men som slett ikke egentlig er 

merkelig, er at hav-dyrene har samme sporstoffer og salt-innhold i cellene sine som det fjellet og lavaen har 

vasket ut i havet, altså det havvannet inneholder i gjennomsnitt, en saltmengde på cirka 3,5 prosent.  
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Hos landdyr er dette redusert til halv mengde av de samme mineraler, cirka 2 prosent av salter, 

mineraler, i den fuktige celle-væsken som består av eggehvite-stoffer og vann, der fett, sukker og proteiner i 

ulike mengder oppholder seg. Dyr som lever både til land og havs, og havgående pattedyr har rundt 3% slikt 

innhold. 

Fettmengder dannes altså lett med spesielle jordgasser, metan og ammoniakk, samt karbon-di-oksyd, 

gjerne med lyn som katalysator her, og når lava renner ut i saltvannet fra undervanns-vulkaner eller land-

vulkaner. Lett å observere ved nye øyer som kommer opp av havet slik som Surtsey syd for Island, rundt 1963, 

og der forskere fant mengder av aminosyrer og fettstoffer mer enn det dyr i havet kunne produsere.  

Det samme forholdet er det som gjør at lava-asken har med seg stoffer som gir veldig godt jordsmonn 

når det senere dyrkes der. Tester med lyn i kolber med vann, og en fordeling avsalter og mineraler, samt at 

det er ammoniakk-gass, metan-gass og karbon-di-oksyd-gass i kolben, og et elektrisk signal, gnister, små lyn-

lignende utladninger i kolben, så oppstod slik som i hav-lava-kombinasjonen, masse fett, proteiner, DNA og 

RNA, og ikke minst reproduktivt DNA! Forskerne fant natur-prosessene som dannet disse.  

Andre dannelses-metoder finnes. Om CO2, H2O, O2, OH, finnes i verdensrommet, eller i vår 

atmosfære, og NASA fant en meteor-klump med blandingen av hydrogen, karbon og nitrogen HCN, Blå-Syre, 

Hydrogencyanid, som er gift-stoff mye brukt under 2 verdenskrig, og som danner elektrostatiske bindinger 

med hverandre, og kjemisk virker selv-reaktivt, kan danne mange kombinasjoner med hverandre. Sammen 

med oksygen og oksygen-holdige stoffer, danner de minst 3 av de 4 arvestoffene våre slik. 

I hovedsak er det kun 6-7 av disse 90 grunnstoffene som danner hovedgrunnlaget for celler. Fett-

molekyler i vann som er av samme type, de letteste av disse, har spenningsforskjell mellom endene sine, og 

kan legge seg omvendt vei inntil hverandre og har da en rimelig halvfast binding, men ikke sterkere enn at 

enkelte salter, sukre, fett og proteiner kan komme gjennom denne veggen. Dette skjer også som spennings-

forskjell mellom base og syre i stoffene utenfor og inne i cellen.  

I lava-vannet, kokende steinsmelte som renner ut i havet og kjølner, vil det i kjølnings-prosessen 

kjemisk dannes mengder slike, og vi finner fett-celle-kuler likt som våre cellevegger, i hopetall. I mange av 

disse er sukre, fett og proteiner kapslet inn, også DNA og RNA, men uten at det foregår noen vanlig 

livsprosess, utenom at en rekke protein-prosesser skjer allikevel. Mange slike prosesser oppdages med 

proteiner, sukre, fettstoffer og mineraler uten at det er celler tilstede, uten DNA og RNA i nærheten, og dette 

ga forskere både før og etter 2. verdenskrig en stor overraskelse. 

Mange viktige livs-syrer som produseres av dyr og planter, produseres også naturlig i naturen som 

alminnelige kjemiske reaksjoner i gitte miljøer. I tillegg til de 6-7 viktigste stoffer for liv, celler, så kommer 

altså sporstoffene som det er mengder av, slik som natrium, kalium, kalsium, og klor, og der kalsium og kalium 

utgjør en balanserende virkning i cellesaftene, altså eggehvite-proteiner og vann.  

Eggehvite er i grunnen en naturlig protein-suppe-blanding. Vi kan ellers finne mellom 20 til 40 spor-

stoffer, mineraler, som opererer i celle-saftene, lignende fordelingen i det vannet, hav-vann, vi finner dem i. 

Slik sett er det under 30 med viktige oppgaver, men sporstoffer er med i trykk-balansen slik at trykk innenfor 

og utenfor cellen har en mal å gå etter. Vi vet at jern er viktig for blodets hemoglobin, og vi vet at kobber er 

viktig for blodet til mange sjødyr, slik som blekksprutene.  

Vi gjenfinner stort sett de samme proteiner i de fleste dyreformer. Planter kan klare seg med rundt 12 

av disse 20 proteinene, men har som regel der noen av de proteiner vi ikke danner i særlig grad selv. Vi ser 

ellers at det etter oksygens-produserende organismer at dyreformer utvikler seg som kan benytte oksygen i 

det som kalles stoffskifte, og som leverer karbon-di-oksyd tilbake til lufta som plantene kan benytte i 

fotosyntesen igjen.  

Dette er en hovedfaktor i dagens balanserte økologiske kretsløp ved siden av næringsrik jord- og hav-

mineraler hvor fosfor er viktig, samt svovel. PO4, PO3, fosfater, og SO2 svovel-di-oksyd, kan reduseres eller 

tas opp i et av de 20 viktige proteiner og fosfat som binding sammen med aminosyrer som del av aminosyre-

bygningen. Ribose-sukker og Deoksy-ribose-sukker er de to som binder seg til aminosyrene, gener, og til 

fosfatet som til sammen danner DNA-stigen der aminosyrene er genene mellom to slike kombinasjoner 

annenhver gang som stige-sider genene kan være trinn i mellom.  

Sukker-fosfat-sukker-fosfat som stige-sider med de fire arve-gen-stoffene i mellom seg. Som regel 

skal det være 3 parr etter hverandre for at det skal kalles et gen.  
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De enkleste proteiner vi kjenner er tydeligvis de nukleins-syrer vi finner i RNA og DNA. Disse heter 

adenin, cytosin, guanin, tymin og uracil. De to siste danner den fjerde biten i DNA og RNA, der tyminet i 

DNA blir til uracil i RNA. Det er mulig at denne forskjellen er fordi slik jeg mener at jeg leste et sted, at det 

ved liten påvirkning av feltstyrke, og de biten slik som i DNA har og er Tymin ved RNA, faktisk går over, 

omdanner seg til uracil, og dersom ikke så er det en av de ande tre som går over i slik omdannelse til dette. 

Det er i alle fall små grep, og det er også små molekyler.  

Til proteinet hører det med en aminosyrebit, det vil si NH, NH2, at det er en nitrogen-artet ammoniakk-

redusert molekyl-del i proteinet vi her snakker om. Sammen med dette trengs det ett sukker, deoksy-ribose 

eller ribose-sukker, som begge er som de minste sukker-molekyler, og samt et fosfat, PO4, og som opptrer 

oftest som PO3.  

Aminosyrene slik, nukleinsyrene, kan slik ved RNA og enzymer, redusere fosfat fra PO3, tri-fosfat, til 

di-fosfat og monofosfat. Adenin-monofosfat, har en utpreget funksjon i alle celler og ved nervesystemet, og 

slik sett i de fleste sanse-nerver vi har, og også som reduksjons-middel for en mengde prosesser i kroppen, 

hjernen, og i andre tilfeller virke katalyserende for masse-produksjon også i slike prosesser. I tillegg har 

aminosyrer slik også karboksyl-ende, COOH. Arvestoffet består altså av N-H-CxHxCOOH, bundet til PO3 

og deoksy-ribose-sukkeret. Formelen for de fire arvestoffer vi finner igjen i alt liv er: 

I DNA: Adenin: Tymin, Guanin Cytosin, og i RNA der tyminet er byttet ut med Uracil:   

I proteiner dukker det opp ett viktig svovel-atom også i et av de 20 proteinene. 

Her skal nukleinene og amino-syrene legges inn, samt de 20 viktige proteiner vi benytter, derav den 

ene som også benytter svovel-atom, og eventuelle andre proteiner i planter, dyr som har noen få proteiner i 

tillegg, eller som erstatning for en av disse. Om jeg ikke er lagt inn disse formlene, må man slå opp på formler 

og beskrivelser selv. 

Videre skal det nevnes om peptider, fett- og protein-hormoner, og enzymer som kan være alt fra et 

katalyserende enkelt-atom, et ion, til spesielle enzymer som kroppen produserer av ulike typer. Eksempel kan 

være adrenalin. På den annen side kan vi regne elektroner og protoner som er frie, på vandring, som deltagende 

katalysatorer og enzym-faktorer.  

Proteiene vi kjenner settes sammen ut fra hva slags beskjeder beskjed-RNA, m-RNA, har funnet i 

DNA-ets gen-rekker i cellekjernen vår. Denne går derfra ut i cellens eggehvite-stoff, finner et ribosom, og et 

transport-RNA, tRNA, rRNA, og ribosomet som er protein-sammensetter, bygger nå et av de 20 proteinene, 

og med flere i drift slik så bygges det jevnt et av alle de 20 proteinene våre. Når proteiner skal bygge seg 

videre, kan de danne hormoner, der insulin med 50 proteiner regnes som det enkleste og letteste. Mellom de 

vanlige proteiner og proteiner med hormons-størrelse, kalt hormoner, og enkelte fettstoffer med protein i som 

kan fungere som kjønnshormon, og annet, så finnes det enklere og viktige arbeids-proteiner kalt peptider. 

På mikronivå finnes det reduksjon av RNA som kalles ribose-di-fosfat og mono-fosfat, med navn ut 

fra hvilken aminosyre, (nukleinsyre), gen-type, disse tilhører. Slik som adenin-difosfat og adenin-monofosfat. 

Disse utgjør som mange enkle stoffer viktige celle-prosesser, katalysatorer, har stor enzym-virkning mange 

steder, og spesielt i nerveceller, nerve-sensorer, som for eksempel i øyet.  

Er også med i reguleringer for sult, lys, varme, temperatur, hormoner for en rekke balanser som 

hypofysen hypothalamus og thalamus operer med, da disse organene er koblingssentraler mellom sanser og 

behovs-nerver, steds- og tids-celler, og nerver og trykkvæsker, kjertel-sekreter.  

Disse regulerer adrenalin og endorfiner, med mer, naloxin og cerotonin, nord-adrenalin, kjertler som 

sitter i hjernestammen, ryggmargen, forbundet til lillehjernen, bevegelser, sanser og korreksjon, samhandling 

av sanser og behov, men som også er samkjørings-sentraler for de store nerve-sentra for sanser og behov, og 

bevegelses-organer i storehjernen og hjernebarken. Helt klart signalgivere til følsomhetsgrader, styrke, og 

formasjon som bevisstheten mottar.  

Cellene våre er de minste organer i kroppen, og ligner slik en-celler i naturen. Forskjellen er bare at de 

binder seg til hverandre og danner kanaler med hverandre, eller enzymiske prosesser sammen. En spesialisert 

celle har ofte redusert annen virksomhet og økt en spesiell aktivitet, slik som lys-ømfintlighet, eller blod-

produksjon. De spesialiserte funksjoner de kan ha for hele kroppen og organene. Vi har klart å omorganisere 

cellens virksomhet ved gen-endringer. Da kan denne fungere for helt annen virksomhet enn den sans, det 

behov, den fordøyelsesprosess, hva det enn må være som dette er omgjort fra og til. 

Noe lignende er det med å ta gen fra lysbakterier, og slik sette dette inn i menneske-celler. Ikke alle 

ville være like begeistret for å møte et selvlysende lysegrønt menneske midt på natta. 
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Poenget er: Vi kjenner til alle cellene våre og funksjonene. Vi kjenner ikke til alle avvik og alle forhold 

som kan gå galt. Men vi kan lokalisere dette. Da kjenner vi ikke til alle rettelses-funksjoner for slikt. Eksempler 

er bakterier og virus, som opererer raskt og effektivt i samme tempo eller hurtigere, eller lurer seg inn i celler 

og overtar funksjoner for egen-produksjon. De har ikke annet mål enn produksjon av seg selv som slik utnytter 

og tar fra oss næringen vi trenger, med unntak av de bakterier som kroppen selv fungerer med, slik som 

tarmbakterier og mulig stoffskiftet i cellene, mitokondriene inne i cellene (ofte kalt ur-bakterier). 

Virus og bakterier kan i de nye miljøer treffe mange arter gener som sporstoffer, eller biter som kobler 

seg til som kan danne et gen, og viruset og bakterien kommer ofte ut av dette med en litt annen mix for noen 

av dem enn slik de var tidligere. Vi kan si at de retter seg inn etter miljøet. For oss betyr denne enkle prosessen 

for virus og bakterier, at de har blitt immune mot oss, mens vi ikke er immune mot dem.  

Om de skader oss en del da, så sporer ofte immunforsvaret opp dette og det blir en kamp der en vinner 

eller en taper, om hvem som får dominere næringen i organismen. Vinner viruset og bakterien, kan vi dø. I 

andre tilfeller dannes det en symbiose i prosesser. At begge klarer seg, men ikke hundre prosent effektivt. 

Andre ganger kan det gi oss en stor fordel, økt effektivitet, velvære, og kanskje økt motstand i miljøet. 

Blant millioner av dyr og mennesker, samt planter som har virus og bakterier som en del av seg, og 

som reproduserer seg jevnt i mengder hverdag, så er det heller ikke så uvanlig at vi får en oppblomstring av 

slike som kan gi irritasjoner, slik som forkjølelse og influensa, en rekke sykdommer, og som kan føre til 

behandling, medisin, kanskje død.  

At en sterkt funksjonell mer allsidig virusvariant dukker opp med tider og miljøforhold er ikke rart. 

Slike kan virke som immunhjelpere om de er lette å omsette og bryte ned for kroppen, men som kan virke 

preventivt for fremtidige sykdommer. Mens andre slike super-rush av virus eller bakterier kan gi dødelige 

sykdommer fordi de er immune mot behandlinger inntil videre.  

I tilfeller med virus som raskt smitter er det fordi det luftbårne og dyktige på å holde seg i ulike miljøer 

innen de brytes ned. Om slike inntar oss og klarer å reprodusere seg uten at immunforsvaret merker dem godt 

nok til å avlese skaderapport og bygning, så dør vi kanskje. Da står vi ovenfor en epidemi av typen pest. Noen 

tåler mye, andre lite, av forskjellige slike pest-virus. I noen tilfeller kan alle i stammen dø ut, eller i en 

befolkning. 

Mange virus og enkelte bakterier har meget små gen-samlinger. I det en celle nedbrytes grunnet 

celledøds-aktiv prosess, så oppløses også DNA-tråden. Av en eller annen grunn jeg ikke har funnet ut av, så 

ser det ut til at en slik sekvensdel er med i bygningen av bakteriofager. Disse virker i opposisjon til de 

bakterienes DNA som har kommet inn i cellen. Bakteriofagene, om de er mange nok, kan stoppe sykdommen.  

Den mengden bakteriofager som kommer til infiserte celler, stopper denne bakterie-produksjonen. 

Bakterio-fagene er like små som virus, men har DNA, slik organismer har. Det finnes andre så vidt jeg forstår, 

også DNA-virus, men har ikke med noe eksempel her. Virus gjør bakteriofagene like lite med som det 

penceliner gjør. Bakteriofager brukes blant annet mot koldbrann. Om det skjer raskt nok å produsere, så skulle 

de egentlig også ha stoppet miltbrann. 

Dette er ellers ikke sikre data. Boken handler ikke om bakteriologi og virologi, og de nøyaktige celle-

prosesser fra ende til annen, men en litt mer overfladisk beskrivelse av celle-funksjoner og miljø, endringer 

som skjer, og hva ulike behovs-organer fungerer til, samt sanser og nerve-system. Det boken skal handle om 

er balanse-forhold til organiske stoffer og miljøet rundt, og balanseforhold som er avgjørende for celler og 

funksjoner som er avgjørende for balanse, der sanser og behov er del av balanse-tilpasningen.  

Her må jeg gjøre oppmerksom på at bevegelse må knyttes til muskler og nerver også, ikke bare 

bevegelser i og mellom celler. Bevegelsen med nervesystem og videre trykkbølger i væsker i kroppen grunnet 

dette, som kan minne om alt fra trykk til lydsignaler i væsker, lydbølger i væsker, fungerer som nerve-systemer 

som ikke trenger en spesiell hjerne-funksjon for parallelle eller motsatte refleks-funksjoner.  

Allikevel viser det seg at ryggmargens celler har amøbe funksjoner, og avgjørende prosesser som 

utfører logiske rette-funksjoner, og husker hendelser, kan sette inn ekstrafunksjoner, slik som når vi faller, 

huske dette og reagere kjappere eller mer riktig mot skadelig bevegelse neste gang vi faller slik. Reaksjonen 

skjer så raskt at vi ikke har fått tid til å tenke over saken før etter fallet.  

Bevisst hjerne kan selvsagt ha stor innvirkning på reaksjonen og være med å modifisere, øve seg, være 

forberedt på, at noe kan hende som aktiviserer ryggmargceller mer parat for lignende situasjoner og uventede 

situasjoner. Tross alt må muskelnerver og ryggmargs-nerver oppfattes slik som en sanse-funksjon, selv om 

det ikke er noen merkbar bevisst grad for oss.  
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Videre signaler fra bevegelses-nervesystemet til hjernen er det derimot noe annet med. Her oppfatter 

vi godt hva som skjer og kan tilpasse oss, øve oss, og mestre alle vanlige bevegelser bedre etter hvert. I 

alderdommen kan det gå andre veien nettopp fordi celler dør, harskner eller forkalkes, eller at ubrukte 

nerveforbindelser, øvelser, ikke utøves og slik at nervetråder visner og dør. Nye øvelser kan erstatte mange 

balanse-egenskaper og oppgaver. Mister vi en sans kan i mange tilfeller kombinasjon av andre sanser ta over 

ganske mye av funksjonene som er mistet. 

Bevegelsene våre er gyldige for hjerterytmer, for lungepustingen, ånde-rett, at selv om vi ikke tenker 

over dette, så fungerer hjertets og lungenes muskelbevegelser. Hos lungene er det oftest muskelvevet utenfor 

lungen som gjør mye av jobben. Hjerte, lunger, tarmbevegelser, og bevegelser av væsker gjennom lever og 

nyrer, er slike bevegelser som er medfødte egenskaper som vi ikke tenker for å få til å fungere, men som vi 

med erfaring, øvelse, aktivitet kan tilegne oss god kontroll over. 

Disse signalene fra aktive bevegelser kan vi allikevel merke bevisst, altså sanse, som om det skulle 

være en hud-sans eller øye-sans. Signalene fra øyet, øret, huden, fra muskel-nerver, trykk-nerver, fungerer likt 

ved at det er elektronimpulser som sendes med nerven. Dette skjer ofte med en viss sammentrekning eller 

utvidelse av nerven, slik at de alminnelige sanse-nerver har en lignende oppførsel som muskelnerver slik, i 

større eller mindre grad. Alle utløses også ved at varme/lys, elektroner treffer oss eller reagerer med nerven. 

Til øynene er det for eksempel en kanal som går rett til muskelreaksjoner, oftest gjennom lillehjernens 

motoriske funksjoner. Også oppøvelse av presisjons-bevegelser skjer mye herfra. Igjen så har organer som 

merker sted og tid, hastighet, som finnes i thalamus sin omkrets en stor rolle for takt-gjenkjennelse, og organer 

slik har selv ofte pulshastighet på sekvenser som slippes igjennom på 100 herz. Her har mulig mange dyr 

kjappere systemer.  

Muskler ellers styres gjerne bevisst, men uten at vi vet hvilke muskler normalt som fungerer og 

hvordan signaler fra bevisstheten til disse områdene arbeider. Bare i øyet er det mange muskelfunksjoner som 

arbeider for at vi skal se opp og ned, til siden, stramme øynenes retnings-fokus, med mye mer, lukke og åpne 

øyer, snu, sirkulere, med øyebevegelser. Dette kan nemlig skje både refleksivt, affektvirkning, lillehjernen, 

like så som det kan oppøves bevisst og styres. 

Det som er felles for alle nerver, sanser og behov, kroppens behovsorganer, og kroppen og dens 

bevegelser som helhet, er at det er funksjonene til hver celle som teller, og samarbeidet mellom cellene, og 

det starter med hvilke egenskaper som cellene har, og deres eventuelle kommunikasjons-kanaler. Enzym-

reaksjoner fra ne celle til en annen, kan gå gjennom hull i veggene mellom celler, diffundere slik, og de kan 

komme via cilie-lignende reflekser som er bundet mellom celler, gjennom ioner, via enzymer som slippes ut 

i blodet, og slik når frem til nabocellen. Signaler kan også via nerver utløse adrenalin i kroppen fra binyrene.  

Mens vår første reaksjon på sjokkerende hendelser, eller støt, kan få rask tilgang gjennom adrenalin-

type-stoffer i hjernen, så er adrenalin-produksjon fra binyrene viktig for resten av kroppens funksjoner og mer 

varig oppmerksomhet i hjernen, eller bevisstheten.  

Selve lysstyrken eller støtet mot kroppen, huden, vil sende reflekser direkte til mange av muskel-

nervene som styrer og få oss til å blunke eller knipe med øynene, eller få kropps-bevegelsen til å trekke 

sammen muskler vekk fra støt-kilden, før vi får tenkt oss om. Ligner litt som med smak på tunga, men kan gå 

fortere enn dette. Smerte-funksjonen, smerte-sensorer i nerveender, reagerer direkte til muskel-nervesystemet, 

selv om signalet sendes til storehjernens sentre også.  

Lillehjernen er oftest involvert i bevegelses-refleksjoner, og er også forberedt før storehjernens 

funksjoner oppfatter dette. De logiske konklusjoner av hva vi ser og hører kan derimot utløse affekt, eller 

refleksive signaler grunnet plutselig innsikt, eller underbevisst reaksjon knyttet til husken før vi er bevisst at 

vi reagerte så sterkt og fort på en forestillingsrekke som plutselig fortalte oss noe som ellers sanser og behovs-

reaksjoner står for. 

Å finne et bevegelsesfritt område blant cellestoffer, organer, muskel- og nervesystem, har ikke vært 

mulig. På mikronivå er det like aktivt stort sett hele tiden, men noe mindre stoffskifte når vi sover eller hviler. 

Bevegelsene kjemisk skjer på samme måte med ioner, elektroner, bevegelser som ligner syrer og baser i 

naturen, at det skjer som elektrisk reaksjon, og som trykkvæske-funksjoner. Dette har det organiske felles med 

mineralene og bergartene. Om endring skjer, skjer det grunnet spenningsforskjellen, trykk-forskjellen.  
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Det er de samme baser og syrer, de samme positive og negative elektromagnetiske virkninger som i 

naturen ellers, som hos de stoffene som kalles døde, og som er spiselige om de har riktig kombinasjon. Slik 

som at vi kan lage syntetisk mat kjemisk i stor grad av de «døde» mineralene. Dette kan skje på mange 

kjemiske måter, kombinasjons-veier som ikke er alminnelig eller kjent fra stoffskiftet og fotosyntesen, men 

vi kan etterligne mange av disse fremstillings-metodene også. 

Fotoner virker slik både som varme og lys-regulerende funksjoner i cellen, og for endringen av 

elektronets funksjon i skallene til atomet, kjemisk, biokjemisk, men også som direkte sansevirkende, når de 

komme inn i øyet eller som varme på huden. I øyet utløser et foton 10.000 andre enzym-vekslinger kjemisk i 

stave-tapp-systemet til øyet. Lignende at det utløses nerveimpulser da elektroner i skall og ioner i hudnerven 

reagerer med at elektron sendes av sted i nervetråden, eller opp til flere slike. 

Lys og lyd trenger ofte gjennom og inn i det meste av kroppen vår, og ofte tvers igjennom den. For 

eksempel gjennom deler av hodet som dette kan reflekteres gjennom. Begge deler skaper friksjon og varme 

etter gjennomtrengningen, men kan forårsake deltagelse som pre-formasjon, forhånds-innstilling, en ekko-

varslings-bølge gjennom store deler av nervesystemet, nervesentre, og for-preparere prosesser før selv nerve-

signalet fra behov og sanser i nervesystemets krets-system når de samme områdene.  

Stort sett går det nervetråder mellom behovs-systemet som det har vokst ut og frem av, og til sansene. 

I enkelte tilfeller har deler eller noen av disse skilt seg helt ut fra dette systemet og omkoblet nervetrådene til 

andre deler av samme system via omveier grunnet andre organer og skjellet som har vokst ut fra samme celle-

system. Kanskje ikke helt. I en organisme så vokser et nervesystem seg ut etter formen til dyret. Slike finnes 

lignende som mikro-tubulin-tråder i amøber og flagellater, encellede dyr. I større dyr ser vi ekte nerve-celle-

tråder i armene til blekkspruten, men også som sammenbundne cilier i maneter som gjør lignende sammen-

treknings-reaksjoner når elektroner vandrer gjennom disse. 

Nerver på større dyr som kappedyr, fisk, padder, reptil/krypdyr, fugl og pattedyr har utgangs-

funksjonen i en nervecelletråd som vokser til som flere gjennom en ryggnerve, ved en ryggstreng, og som har 

fått et kalkskjellet rundt seg, fra fisk og videre oppover, også med hvirvler som kalkskjellett så de kan bøye 

ryggen. Ryggnervene ser ut til å ha startet fra en felles kilde, separert seg i to deler, og fått en refleksvirkende 

funksjon, der den ene sidens reaksjon gir n motsatt på den andre siden, slik at ikke begge sider strammer seg 

om vi bøyer ryggen til den ene siden, eller når vi går, at ikke begge ben velger å løfte seg samtidig, at det er 

viktig at den ene har en viss motsatt effekt for balanse i skritt, og forhold til bakken.  

Fra denne nervebunten finnes det alt nervefunksjoner som oppfatter lukt, smak, lys, lyd og trykk, lenge 

før selve margen og ryggstreng, med kal-hvirvler er dannet. Disse danner markeringer unna hverandre såpass 

at de også danner et voksende senter for dette, øyet eller øre, tunge, smak, hudfølelse, som bindes til samme 

ryggrad og blir en del av ryggnervene. Ryggmargen står for en rekke av de bevegelses-funksjoner som har 

parallelle og motsatte virkninger for trykk og bevegelse, samt balanse ved motsatte reaksjoner mellom den 

ene og den andre siden av dyret, eventuelt over og under, rygg, mage, og bak-foran på dyret, eller mennesket. 

I følge de som undersøker foster-utvikling kan mange forskere bekrefte at vi har hatt tidligere organer 

som virker redusert vekk, og at en nydannelse av mange organer, slik som sanser, har dukket opp i et ofte 

bedre format enn det forrige. Det er de som mener at øyet har gått gjennom 7-9 utviklingstrinn av øyet. 

Med slike selektive partikler i en slik orden og omliggende kraft-utskillelse fra helheten av slik energi-

rom-beveget kraft, så vil også de genetiske og arvelige, og miljø-utvekslende funksjoner kunne oppstå i ulike 

varianter som det jorden eller andre planeter, eller mangfoldet i celle-virksomheter og livs-arter på jorda, 

kunne fungere virksomt som en naturlig del av det man gjerne kaller naturlige bevegelses-veier for kraft-

feltene, ut fra samme grunnfunksjon som vi finner i Differensialkraften eller Kamos-modellen.  

 Slik sett som en logisk funksjon som ligner både den fysiske og bevisste verdens kombinasjons-

muligheter av formasjons-preferanser og energi-utveksling. Dette legger jeg til grunn for en grunnfunksjon i 

evolusjons-teorien. Med naturlig bevegelsesvei for energi-strømmene, så betyr dette at utveksling går inn og 

ut av objekt-formene som de samme strømmene danner.  

I mikro-kosmos, altså partiklene, atomene, molekylene, gjør bevegelses-veiene det samme. Men 

selektive partikkel-funksjoner kan da danne alle slags enkle og kompliserte formasjoner, aggregat-tilstander, 

som gasser, flytende, og faste stoffer og deres temperaturer, og som balanse holde et ordnet balansert trykk 

gående i både de enkle og kompliserte organiske livs-formene.  
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Dette gjelder for atmosfærer, flytende hav som vann eller som metan i sirkulasjons-trykk-felt-

utvekslinger, likedan for lava, bergarter, og de organiske molekyler, som fysisk sett som organismer er mer 

kompliserte blandinger og aktivitets-former med selektive partikkel-funksjoner, altså felt og partikler som 

danner kompliserte balanse-former.  

For i alle disse bevegelses-veier inn og ut, så er det en slik balanse i trykk, som spenning og fysiske 

trykk-væsker, som gjør at selektive kraft-felt-organismer trenger likt inn og likt ut fra de selektivt utbygde 

trykk-funksjoner for encellede og voksne organismer. Som alle eksperimenter med organiske stoffer ser vi 

også her at energi inn er lik energi ut, med unntak av den mengden som lagres i organismen, eller som 

organismen mister: Uttørking eller sult, og over-mettelse. Utgangspunktet er tids-intervaller for balanse og 

omstillings-prosess for balansen. Energi-omvandlinger. Holdbarhets-tid for organisme-former. Alder og død. 

 Ut fra min teori om selektive partikkeldannelser og partikkel-funksjoner, og hvordan dette innordner 

seg i et likedant felt-rom med et gitt konstant trykk, så gikk det an å få en oversikt for dannelser av slikt som 

grunnstoff-oppbygninger, og som gir en logisk forklaring til hvilke funksjoner som teller for disse og dets 

isotoper, samt kvanteverdier. På dette nivået er balansen så rolig at kvark-eksempler ikke trengs til å forklare 

endringer av disse felt-prosessene og partiklers bytte-funksjoner av koblinger og energier som et bevegelses-

energi-løp utenfra, inntatt i organismen, gjennom organisme-prosessene, og ført ut igjen, ut fra det vi kan kalle 

normalt gjennomsnitt som stoff-om-organiseringer som fotosyntese og stoffskifte-prosesser.  

 Ett eksempel her er for eksempel ur-munnen/ur-tarmen som ut fra en gitt spennings-fordeling og 

formen til celle-sammenkoblingen, som ved rundt 8 celler, som gir spenningen hvor det lettest kan fanges opp 

næring, slik at prosessen til dette kan skje ubevisst. Bevisst funksjons-grad i cellen kan likevel finnes. 

Etter flere celledelinger vil organismen ikke lenger kunne forsyne det hele denne veien, uten at det blir 

gjennomstrømning i organismen, og at kanaler dannes, slik som nervelignende funksjon som kan suge eller 

pumpe omløp i saftene med trykk og mottrykk rundt ur-munn/ur-tarm, og der cellesaft og vandig stoff mellom 

cellene virker som årer, inntil at organisme-utviklingen har tatt flere steg fremover slik som at det dannes en 

gjennomløpende munn, mage-rør, endetarm, og det dannes blodårer. 

Celler i organismens celleklump som ligger mellom tarm-kanal og yttersiden av den vekst-virkende 

celleklumpen, vil få problemer med å hente inn næring, og omstillinger for å bygge bro, blodårer på sett og 

vis, som er inner-tarm-funksjon for nærings-transport mellom cellene, og som avfalls-transport til ut huden, 

eller tilbake til tarmkanalen. Vanninnhold og spesielt avfall krever etterhvert at det dannes flere utløps-

muligheter slik som urin-veier. 

Ioner og elektriske og nøytrale atom- og molekyl-koblinger, samt elektroner og protoner, og i enkelte 

tilfeller at gravitasjon utgjør viktige funksjoner, både mellom alle partikler og som tyngde-forskjell for 

livsorganismens organer og bevegelses-funksjoner, så fungerer alle disse likt som mineralske ioner og stoffer 

gjør i bergarter, mineraler herfra oppløst i vann, og dannelse av organiske stoffer. Forskjellen ligger i graden 

komplekse logiske koblings-funksjoner og aktivitets-utvekslingen i det samme miljøet. 

Det jeg så for meg i tiden mellom 14-16-års-alderen, rundt 15-årsalderen, var 2 avgjørende tanker. Den 

ene forbundet til grublingen rundt gravitasjon og stoff-egenskaper, og den andre var knyttet til et enkelt kurs 

om arv og miljø, det vil si spesielt om DNA-et og RNA-et. Arvestoff og avlesning, transport, informasjons-

lignende transport. RNA, t-RNA og m-RNA. Og at proteiner ble bygd opp i ribosomer ved avlesning og 

sammenkobling av proteiner som spaltes av t-RNA-et og bygges inn i en gitt protein-kobling i ribosomet, 

nemlig en av de 20 viktigste proteinene som kropps-cellene benytter seg av grunn-strukturer. 

For det første kunne jeg ikke få gravitasjons-effekten mellom måne og jord til å være tomt og 

virkningsløst, fordi dette kan ta tak i et objekt både utenfor jorden og månen. Samtidig holdt jorden månen 

fast, men månen trekker også på jorda så kraftig at vi får tidevannet, flo og fjære, og landgrunnen kan heve 

seg betydelig mange steder, enkelte steder en halv-meter. Dette lignet allikevel, tross gode formelbergninger, 

på der vi beveger magneter og elektriske felter i nærheten av hverandre. Styrken varierer, tross lovene. Det vil 

si at det må være omdannelses-effekter for avstand og styrkefelt i samme prosessen.  

Med andre ord, at i alle vinder, i alle havstrømmer og lava-strømmer, og mellom planeter og mellom 

kjemiske partikler, så må det skje en endrings-prosess som ikke kan forklares med statiske lover, og balanse-

forholdet ved disse, men at det er aktiv endring, bevegelse på gang, samtidig med styrkevirkningen. 

Styrkevirkningene måtte krysse hverandre, og slik påvirke hverandre. Dette er også det som kan kalles relative 

forhold, og som godt kan sammenlignes med den spesielle relativitets-teori, men at flere objekter som påvirker 

hverandre tilsier noe som ligger i retning av den generelle relativitets-teori. Det måtte skje noe mer. 
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Fra ideen om at rom, tid, og stoff, var 3 uavhengige tilstander, og at vi hadde bevissthet ved siden av, 

lignende Kants bilde, filosofi, verdens-oppfatning lignende Newtons, så opplevde jeg her at disse verdiene 

måtte fungere sammen likt som et utrykk som Einstein sa: At rom-tid-stoff var et produkt. Altså 

sammensmeltet slik jeg forstod dette. Men ante ikke hvordan dette skulle være mulig.  

Men alle svingninger i kraftnivåer fra alle felt fortalte meg at det måtte være noe som driftet av sted 

mellom objektene, og at dette var en like ekte verden som objektets virkningseffekt-styrke ved objektet eller 

i sentrum av objektet som vi ble fortalt hadde all makt. Denne makten i aleneheten mistet jeg helt troen på. 

Det punktet mellom jorden og månen, samme hva, hadde en virkning, en funksjon, som var like ekte i området 

den var som ekte-heten til partikkelsenteret.  

Dette endret mitt syn på kraft og motkraft, som vi ble fortalt at alt hadde. Kraft og motkraft kunne like 

gjerne være en riktig beslutning selv om tilstandene varierer og omplasserer seg. Men det igjen betyr at lov-

områdene som isolerte blir omdannet til nye lov-former fordi energiene omdanner seg til annen energiform, 

lov, slik som når vi tenner en fyrstikk, setter fyr på stearinlyset, og at det omdannes til gass, ild, varmestråler 

og lysstråler. Slike omforminger av energi er det man kaller transformasjonsfelt og der forholdet mellom 

gravitasjons-felt i rommet, gravitasjonsfelt i objektet og de elektromagnetiske lover har bydd partikkel-

fysikerne, og vel så meget Einstein en mengde problemer. At de vet ikke helt hvordan dette skjer. 

For å kunne løse opp i denne floken måtte jeg dele opp verden og samle den igjen på en ny måte, som 

blandingen i hvert punkt der rom, tid, bevegelse og stoff, styrke, energi, var samtidige funksjoner. Jeg kalte 

de samme forhold da for være-mulighet, forandringsmulighet, at noe kunne skje, og for ingrediens-

mulighetene der energi/stoff og bevissthets-funksjoner ble det store problemet. Men det ble lettere å analysere 

samværet av disse. Da de ikke kunne miste noe av disse funksjoner der noe befant seg, så måtte de være del 

av ingrediens-strukturene, i alle fall fysisk, ala fysikk og kjemi-betingelser.  

Vi kunne aldri ta romsligheten ti objektet og rommet vekk: Begge romsligheter var der. Men om to 

utstrekninger ikke kunne være samtidig, hva da. At da måtte fysiske objekter inngå i et produkt med rom-

utstrekningen. Og så beveget noe seg. Det er her jeg inser at bevegelsen av en snurrende ball ikke klarer å 

opprettholde seg som energiform, gjenstand i bevegelse, uten at alle, eller en av disse funksjoner er med i en 

utvekslings-prosess, men forstår ikke hvordan. Ikke før jeg en dag finner en felles funksjon for disse, 7 år 

senere.  

Når det gjaldt DNA, RNA, Proteiner, Miljøet, fikk jeg høre at kun DNA styrte RNA, og RNA kunne 

ikke styre DNA. At RNA bare var en slave. Master-Slave-funksjon. Dette nektet jeg for i undervirningen, 

fordi det stemte ikke med den kjemiske grunnstofflista på fysikk-rommet. Alle hadde her elektriske negative 

og positive funksjoner i seg som endret seg under vekslende spenninger og temperaturer. RNA måtte kunne 

virke på DNA. Dum som jeg var tenkte jeg at kanskje den enkleste, RNA, kunne forårsake en oppbygning av 

DNA, i og med at de var så like og ga hverandre informasjon, slik som når RNA åpner DNA-tråden, og Slik 

som når DNA bestemmer hva som RNA skal avlese, om det da ikke er en balansert kraft-motkraft mellom 

disse.  

Alt for mye tydet på at RNA virket og kunne gjøre mye. Dette var i 1972. Først senere ble jeg 

oppmerksom på noe som het Ribozymer i en bok 2007 i celle-biologi fra Universitetet i Lund, eller kanskje 

mer riktig Det Karolinska forsknings-Sykehuset. Her stod det at mange RNA kunne bygge seg ut til et 

ribozym, som så kunne strukturere en oppbygning av DNA som passet til sin egen feltstruktur, altså danne en 

slags kopi av RNA-strukturen i ribozymet som DNA-form, og at da denne hadde skapt sin egen Master som 

den kunne følge som en slave. Senere bekrefter Bios 1 og 2 fra 2011 det samme. Det gikk i alle fall 35 år fra 

jeg fikk denne ideen til at det kom frem slik som kjent forskning, oppdagelse. 

Både felt-mengdene i det biologiske, organiske, og mineralske, samt krefter mellom planeter, soler og 

måner i verdensrommet, fallkraften og de feltlover vi kjente fra fysikk og kemi her som kunne variere i styrke 

og endres under påvirkning, fortalte meg at feltkrefter var noe, og kunne variere mer fleksibelt. 

Når noe kom i ulage måtte det skje jevnere og kontinuerlige endringer av kraft-motkraft-forholdet. Og 

dette stemmer kun med den generelle relativitets-teori, fordi den spesielle kan ikke forklare spaltningen og 

omdannelsen til annen energiform. Jeg kjente ikke noen av disse teoriene. Så det er forklaringen over, og at 

en strikk ble tynn og strammere, at den så trakk seg sammen og ble slapp og tykk, at en ball snurret med både 

rom og tid og energi samme vei for formen sin, og at gravitasjonen virket på stedet, punktlig, i posisjon og i 

kontinuitet hvor som helst mellom månen og jorda: Som ga oppdagelsen.  
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At det kunne ikke være slik jeg trodde. Mitt avspaltete, adskilte rom-tid-energi-bilde, det kantianske, 

selv om jeg ikke kjente til Kant, kunne ikke være tilfelle. Små stikk fra Einstein. Produktet. Energi er konstant, 

at masse kunne omdannes til lys-energi, og andre fragmenter, virket heller til å være riktig.  

Dette med produktet og tilfeldigvis i samme funn, at den generelle relativitets-teori for objekt-felt-

utveksling som endret massenes størrelse, og også ved deres bevegelsesendringer, ble slik til en slags gratis 

løsning ved utvekslingsmodellen som kom frem som et samlet produkt av bevegelse, utstrekning og vekst-

funksjonen dens. 

41 år etter den relative tankegangen fra 1972, og 34 år etter Forandringskraftens oppdagelse, egentlig 

differensialkraftens funksjon, 1979, så finner jeg ut fra min egen modell, de fysiske lover ut av samme kraft-

motkraft-modell, fordi det var en rekke saksforhold i biologien som hadde balanse-forklarings-problemer. Jeg 

kjente ingen annen modell so ga logisk grunn til balanse og måtte bruke min egen. De andre modellene søkte 

bare om det ble balanse for at de ble fornøyde med en tenkt konstant energi de ikke hadde en reel funksjons-

forklaring til. 

Jeg må da jobbe 5 år med dette nye materialet der de fysiske lover kom frem fra samme modell, og der 

felt-forklaringer så måtte inngå sammen med preferanse-forklaringer. Altså å forklare felt-utveksling for 

objekter og styrker på nytt ut fra at denne kunne danne lovene og formene og deres relative og logiske 

utvekslinger. Slik oppstod da de virkelige selektive partikkelformer for meg, i stedet for kun å være forskjell 

som like og ulike, logisk selektive partikler.  

Nå stemte deduksjon, deduktiv natur-funksjon også med de fysiske lover likedan som alle de 

oppdagelser vi overhode har hatt på dette feltet. Blant annet at gravitasjonens hemmelighet, hvorfor og 

hvordan den er, oppstår og virker, lenger ikke er en hemmelighet. Ved at vi har som i vann, virvel-

sammenligninger innenfor et relativt konstant trykklandskap så vil både mengden partikler, størrelsen til 

partikler og deres masseendring med trykk og bevegelses-hastighet, sammensmeltning og spaltning under slikt 

trykk, forklare masse-økning og masse-minskning.  

Det er denne selektive funksjonen som nå blir alfa og omega i forholdet mellom masser og 

feltvirkninger for bergarter og de organiske stoffer som er der, og deres mulighet til å danne, ikke bare 

mengden som virker mer vilkårlig i forhold til livs-organiske former slik, men også der vi ser og gjenkjenner 

balansen i energier for holdbare dannelser av livsceller, en-celler, og de mer kompliserte livsformene, som 

slett ikke er vilkårlige funksjoner i naturen. Balansen mellom væsketrykk, celle-veggens styrke, og de baser 

og syrer som fungerer som fett, sukker og proteiner inne i cellen, sammen med enzymer og ioner av mineralsk 

art, stiller ikke opp en tilfeldig reaksjon.  

Er det uro i en celle som skyldes ubalanse og feil kjemisk sammensetning, er det funksjoner i celle-

organeller som og stoffskifte-prosessen, som kan angripe urolig kjemisk virksomhet, og nøytralisere eller 

spalte dette igjen, eller kaste det ut av cellen. Logikken følger like gjerne med som referanse i bevissthets-

funksjoner for all fysisk virksomhet som finnes i verden. Det emosjonelle er langt mer komplisert. Vi har valgt 

ord for emosjonelle virkninger i oss, som ikke avklarer så mye om de samme funksjoner, og ofte ikke fordypet 

eller definert, , ikke analysert godt nok, undersøkt, som referanser til våre forklaringer av oss selv.  

Emosjonell virksomhet, følelser, sinnsstemninger har slik blitt vår tapte kunnskap, fordi vi sjonglerer 

og leker med dette, slik som manipulasjoner. Vi benytter for eksempel dette sterkt i all hevdelse, konkurranse, 

ikke minst for behov, slik som partner-skap, kjønnsdriften, og dekning av alle behov der begrep som lyst, 

drifter, behov vi alle har felles, alt kroppslig som næring og velvære i alle sanser vi har felles, og som påvirker 

våre oversikter og orienterings-veier vi deler med hverandre, ikke minst å instruere hverandre om hva vi 

mener, eller vi vil at den andre skal tro, om hva som er årsak og virkning.  

Et eksempel er slik som at noen har drept noen, og skylder på en annen. Slikt går kritisk til verks for 

natur-rettslige krav om at vi skal beholde våre primære behov, ikke drepe, eller religiøse eller politiske 

forenlighet som lov: At: Du skal ikke drepe. Hvorfor vi ikke skal drepe er like dårlig forklart både av 

filosofiske, politiske og religiøse forklaringer. Det er like dårlig forklart som vilje-styrke og interesser. De 

fleste aner ikke hvorfor akkurat de har en spesiell interesse, eller flere har interesse for det samme.  

Men før tanken på bevissthetens forhold til organisk evolusjon trekkes frem om fysiske styrker, 

signaler og virkninger, som her kan si noe for den bevisste oppfatningen av nettopp en fysisk verden, og hva 

som da må til for at et bevissthets-system kan fungere i en slik sammenheng, så skal vi starte opp med denne 

evolusjonære forklaringen.  
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Jeg har forklart et annet sted i skriftet, og i Differensialkraften the df-force, om hvordan de fysiske 

former kan fremstå slik de gjør, og som selektivt logiske funksjoner: Til-pasning(bevisst=sammenligning). 

Bevissthetenes relasjon mellom like og ulike, sammenligningen tilsvarer det samme som skjer mellom 

fysiske forhold, tilpasningen, i hvilken grad noe passer eller ikke passer sammen. Likt som holdbare og 

uholdbare meninger, eller gode eller dårlige sammenhengende forklaringer og oversikter bevisst. Både det 

fysiske og det bevisste setter slik opp rekkefølger på prosessene, setninger, fysiske samstillinger eller 

bevegelses-rekkefølger, styrkevirkninger, som vi kaller årsak-virknings-rekkefølger. At vi kan finne at det 

i begge tilfeller er noe som ikke passer, er årsaken, eller at noe passer mer eller mindre bra, eller akkurat. 

I den fysiske verden er vi altså avhengige av å forstå det som vi tidligere kalte jord, luft, ild og vann 

bedre, og der vi fant at det var 90 grunnstoffer/(atomer) blant disse, og som faktisk bygget jord, vann og luft, 

og reaksjon som varme og lys som fotoner, elektro-magnetiske partikler, og som også har samme effekter som 

magnetisme og elektriske felt, som tiltrekkende og frastøtende, som negative og positive elektriske ladninger, 

slik som også får de 90 stoffene til å danne syrer og baser. Sammenkoblet opphever mange slike spennings-

forskjeller seg i en balanse vi kaller nøytralt, der stort sett tyngden og tetthetsstyrken stort set virker 

dominerende, det vil si gravitasjons-kraften, stort sett tiltrekningskraft(fall-kraften). 

Fotoner, lys, varme, radiobølgene, disse elektromagnetiske bølgepartiklene, effektene, av energi-form, 

styrke-virknings-oppførsel spiller en avgjørende rolle i all fysisk natur som omformingsfaktor i kjemi, fysikk, 

og ofte når et grunnstoff spaltes eller sammensmelter i de mer sjeldne tilfeller der de omdannes ti et av de 

andre stoffene. Unntak er slik som i sola der det er vekselvis fusjon og fisjon mellom hydrogen og helium som 

skaffer kraftige mengder med lys/varme som sendes ut av solen.  

Andre unntak er alle de kjemiske prosesser og endringer i elektriske og magnetiske felt og selv ved 

endring av massenes omdannelse som økt eller tapt masse, som overgang til den elektromagnetiske verdens 

protoner, elektroner og fotoner. Atomene består nemlig av de fire partiklene nøytroner, protoner og elektroner 

som slik danner den stigende massen til atomene fra grunnstoffatom 1 til 90 (94). Det er klart at i tyngre 

nøytronstjerner, sorte hull, store trykk, enorme temperaturer og spenninger langt over 100 millioner grader, så 

vil vi få andre forhold hvor tyngre stoffer dannes, eller kanskje også omdannelse av en viss masse til kun lys-

partikler. 

På jorda holder trykk og temperatur med de antatte mineraler og organiske stoffer her seg til cirka 94 

naturlige. Av disse er det ett titall som danner de viktigste organiske stoffer der 6 spiller en nøkkelrolle. Karbon 

hydrogen, Oksygen, Nitrogen, Fosfor, Svovel. Fett og sukker klarer seg med Karbon hydrogen og oksygen.  

Proteiner slik som DNA, RNA og de grunnleggende 20 Proteiner i oss, dyr flest, fra en-celler til de 

mest komplekse organismer, trenger da Fosfat, Sukker, (ribose og deoksy-ribose), og Nitrogen, samt Svovel, 

altså PO4 og Svovelatom i ett av de 20 proteinene for å gi de fleste full-ferdige protein-sammensetninger i en 

kropp. I tillegg vil stoffskifte trenge jern eller karbon, som regel begge deler, for at denne prosessen skal skje, 

der kobber og jern er elektro-katalysatorer for spaltninger, omkoblinger av stoffene.  

Uten vann med mineraler som natrium og klor, kalsium og kalium, vil vi få dårlige forhold for fasthet 

og trykk i cellene, slik at alt liv har slik en ganske stor tilnærming av fordeling av stoffer i cellene som er likt 

med havvannets fordeling av de samme stoffene. Slike stoffer sammen med proteiner, fett, sukker i 

cellevæsken, danner stort sett eggehvite. Kroppsvæske. Seigere enn vann, men holdbart for organiske arbeids-

energier kjemisk, og som gir cellen aktivitet, ganske likt det vi kaller liv, livlig.  

Det enkleste av alle organiske stoffer er når et karbon-atom binder seg til 4 hydrogen-atomer. Metan: 

Den enkleste blant millioner kjemiske koblinger av karbon og hydrogen kalt hydro-karboner. Kjemisk 

formel er CH4. som gassform i rom-temperatur og normalt atmosfærisk trykk. Denne fryser ikke til flytende 

form før det er under 160 minusgrader. 

 

Tenk og fix .... 

Under utviklingen til mer normale større blodårenett for næringstransport, beholdes det tidligere 

systemet som kroppsvæske-cellestoff, lignende lymfeårene, som beholder denne ved dannelse av eygg-rør 

rygg-virvler, rundt nerven som er forbundet med celler 



 

 

286 

Muskler, nerver og skjelett 
 

 

Nerve-tråder er omtalt i andre artikler i dette skriftet og kan søkes opp og leses. Nervene er alltid koblet 

til en nervecelle som nerve-tråder, aksoner og dendritter vokser ut i fra. Nervene minner ganske mye om 

flimmerhår og flageller, det vil si proteinrør som stikker ut av cellens overflate med ulik lengde. Flagell-

lignende utstikkere blir lengst, og disse kan også knytte seg til hverandre og danne ett lengre bånd mellom 

celler. Dette er forskjellen på tarm-celler som har frie slike som vifter næring gjennom seg fra tarm og til 

kroppens blod- og lymfe-åre-system.  

Hos maneter ser man slike bånd av opp-bundne tråder som danner sirkelen rundt manetens sammen-

treknings-område som under svømming. Et signal forplanter seg rundt hele tråden som en rotasjon, sammen-

trekning. Signalet utløser altså en refleks-bevegelse. Med nervetråder som er lengre i kroppene til større dyr 

og mennesker, så vil disse flagell-bindingene virke som at de har løsnet fra alle de andre cellene, eller kort og 

godt at genene til nervecellene slik er kodet for å bygge slike lange frie lengder selv. 

Flere nerveceller kan ha samme kanaler og sammen-tvinninger langs lengre og tykkere nervetråd-

bunter som er det vi normalt kaller nerver. Men det er nok av enkle nervetråder også. En av de første slike 

nervestrenger, tråd, som er koblet sammen eller bygd etter genetisk telling for sammenbygde protein-

seksjoner, er en tråd som ligger langs med tarm-kanalen innenfor de ciliecellene, tarmcellene som stikker ut i 

tarmen og vifter næring inn i blod-omløpet, innsiden av kroppen.  

Alt tyder derfor på at en lengre slik sammenhengende signaltråd har hatt drift og trykk-påvirkning til 

tarmcelle-transport, og som aksjons-medhjelper her for drift, og at trådens sammentrekning ut fra trykk-

sammentrekning, pumper næringen ut i væsken i kroppen, og at slike trykkbaner i mellom celler enkelte steder 

har utviklet seg til fastere åre-løp. Langs den gjennomgående tarmen, ur-munn, ur-tarm, eller det vi kan kalle 

munn/hode, og ende-tarm har det siden blitt utviklet en brusk-streng. Denne dannes ved celler som skiller ut 

kalsium, og slike kalsium-celler kan lettere utvikles til fastere kalk-celler slik som skjelett er eksempel på.  

Ett av de tidligste stadier i foster-utviklingen hos pattedyr, til og med fisk, fugler, amfibier, reptiler, og 

selvsagt mennesker, viser at nervetråden og seksjon for muskelfiber-celler og slike kalk-celler legger seg 

parallelt ved siden av rygg-brusk-strengen, grunnen til at det kalles korda-dyr/chorda-dyr, og rygg-

nervetråden-nervetråden,  

Her samler brusk-strengen og nervetråden seg med hverandre gjennom at muskler og skjelett danner 

en sammen-festing til hverandre, og der nervetråden ligger ved siden av eller løper i gjennom muskel-celle-

massen med signal-forbindelse til muskelcellenes overflate og eventuelle cilie-lignende reseptorer. Kalk eller 

kalsium er et av de stoffene vi finner mest av i celle-væskens frie ioner, mineraler, men skal cellen virke godt 

kan den ikke ha for mye av dette da den så og si vil størkne, bli for fast, ubevegelig. Derfor skilles stoffet jevnt 

ut av cellen med annet avfall. Men det kan også danne skall utenpå cellen, eller organismen like godt.  

En celle som skiller ut ekstra mye slikt kan derfor være, eller bli en kalkcelle som i skjelett. Når tarmene 

skal skille ut avfall, også kalk-stoff, så er det heller ikke så rart at korda og kalk-skjellet-celler vil kunne danne 

seg her. En årsak er at det passerer mye kalk her. Nervetråden er derimot i høy grad proteintråd som kan ha 

fettstoffer rundt seg. En duplisert strekk-linje slik som korda, rygg/tarm-nerve, og kalkcelle-rekke, er noe av 

den enkleste bygningen av duplisering av like seksjoner, tråd-lengder. Også sirkeldannelse er tilhørende slike 

enkle trykklignende og rekke-orienterte forskjeller ved duplikasjon.  

De minste flercellede dyr viser i noen tilfeller ganske få nerveceller i kroppen, men stort sett hos slike 

dyr som enda ikke har utviklet skjelett og muskler, og heller ikke ryggstreng eller spesielt faste 

sammenhengende kalkcelle-bære-bygning. Dette finnes i høyere grad hos mange bløtdyr, ett skall, flere skall, 

og hos insekter, edderkopper, tusenben, krepsdyr, og som indre skjelett i fisker, amfibier, reptiler, fugler og 

pattedyr, inkludert mennesker. Ikke rart at man finner sjimpanser og gorillaer, orangutanger, mystiske.  

Sjimpanser har blodtype, a, b, ab og 0, har negler og fingeravtrykk, og kan altså skrive inntil 1000 ord 

på skrivemaskin, og spille PacMan. Ideen om slektskap ligger da ikke så langt unna i og med at bygningen 

ellers er svært lik. Det gjør jo ikke saken bedre at man har livmor og morkake, og at frosker, salamandre, 

krokodiller, øgler, fugler, hvaler, pattedyr, har gjeller og hale på fosterstadiet slik som vi har.  

For alt stoffskifte og for avfall, så er det heller ikke så rart at større organismer har egne 

opphopningsstasjoner for utsortering av karbon-di-oksyd og ammoniakk-urin. Lignende som at mye fett, 

sukker og protein-overskudd også skilles ut i tarmen.  
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Stort sett er det slik at det som ikke er tatt opp fra tarmen er hovedmassen ut av kroppen denne veien. 

Vi tar opp begrenset av næring fra måltider. De organer som danner samlinger, og derfor sterkere robust 

utvikling av celler for ut-transport, er lunger, lever og nyrer. Nyrene tar seg av ammoniakk-urin, altså nitrogen-

transport ut av kroppen. Men tar også vare på noe som trengs til kroppen og holder på vann om kroppen har 

lite av dette. Lungene sender ut karbon-di-oksyd som er avfalls-produkt fra celle-forbrenningen. Og det 

samme blodet tar med oksygen til forbrenningen fra lungene, til cellene der forbrenning, stoffskifte, foregår. 

Leveren gjør et stort arbeid med all mat, også væskenæring, som byggesteiner for kroppen, og et stort 

arbeid med å skille ut avfall igjen. Den sorterer og akselerer slik som protein-, sukker- og fett-fordeling i 

kroppen, som føres til celler som lagrer eller gjør bruk av disse organiske molekyl-forbindelsene. Mineraler 

fordeles også gjennom blodomløpet. Cellene generelt og som snitt har samme proporsjonale fordeling av 

mineraler slik vi finner dette fordelt i havvann, og en del av i ferskvann.  

Nytten av den fysiske natur er at vi derfor som planter, dyr og mennesker stort sett har samme fordeling 

som i vann, da alle livsformer som celler trenger stor del vann. De ekstremt tilpassede dyr og bakterier finner 

vi ved slike kilder som også er ekstreme, eller som klarer å utnytte sjeldne energi-veier som svovel, jern, 

metan, salt-bakterier, og mange ulike utvinnings-energier fra mineraler som er giftig for andre organismer. 

Det er denne bindingen mellom tarm, ryggnerve, korda-bruks-strengen/ryggstrengen, og muskel-celler 

og kalkceller, skjelettet, som slik tvinner seg om nerve- og ryggstreng, med forbindelse nært til tarm, og 

blodomløpet, kroppens inner-tarm, nærings-transport oppløst i blod, og slik at nervetråden og muskler 

forbindes til skjelettet. Nå fungerer stramming og slakking, eller stramming i motsatte retninger, til at 

musklene vifter og har energi, kraft til bevegelses, dytt og løft, holde fast noe, slippe noe.  

Alt viser at alle arter utvikler en slags munn-muskel-system, tunge, et ledd for vridning av hode og 

kropp, lenge før armer og ben synes hos dyr og mennesker. Da alle dyr på land, eller på havbunnen gjerne 

påvirkes en god del av tyngdekraften, spesielt landdyr, så har de fleste dyr utviklet ett viss bredt flateareal, der 

mageregion og tarm som regle vender ned mot bakken, og at støtte- og skyv-ordninger fra å bukte på kroppen 

til å ha en slags føtter er fremkomst-middel.  

De større dyrene viser det man kan kalle speilvendt bygning sett ovenfra. At ben stikker ut på hver side 

tvers over for hverandre, og at sanser stiller seg på hver side av kroppen, slik som ører, øyne, nese, sett fra en 

midtlinje. Tungen og tarmen derimot følger et nesten rudimentært mønster som befinner seg i sentrum, men 

nerver viser at tungen også styres fra et slik senter som klarer de fleste veiers bevegelser. 

  

Instinkter og intuisjon-virkende plan for celle-aktiviteter. 
 

Kombinasjoner som gir instinktive og intuisjons-virkende signal-informasjoner i kombinasjon mellom 

celler, altså interaktiv celle-kommunikasjon for husk og for respons på ulike omgivelser. Ulike omstendighets-

signaler danner en ny kombinasjon av forholdene rundt oss. Det er dermed ikke sagt at enkeltceller, slik som 

dette encellede dyret som har kikkert-langt øynesystem rettet fremover og en jet-lignende pumpe i bakenden 

på cellen som skyter ut væske som en refleks og fanger andre spiselige mikro-celle-vesener.  

At øyneflagellater, og andre amøber og flagellater som har mange ulike seksualsystemer, også har 

avanserte mikro-husk-funksjoner er utvilsomt og mye fysisk bundet. Et eksempel er at flatormer kan skjæres 

av på midten, og haleseksjonen vokser også fem til et nytt individ med hodeseksjon. Denne husker nå veien 

til der maten var før halen ble kuttet av.  

Vi kan se her at instinkter er knyttet sammen slik at et behov og lukt, smaksystem fungerer sammen, 

og i tillegg danner en strategisk retnings-struktur for dette i cellene, og da i cellevæsken, at en viss kombinasjon 

eller rent husk-molekyler må fungere som lete- og retnings-funksjoner. Flatormen det er snakk om har kun 6 

parr hjerneceller. Og disse var altså kuttet vekk, og halen fikk etterhvert ved vekst nytt hode med ett slikt 6-

parret hjerne-system som danner kryss med hverandre for de som er på motsatt side av kroppen den. At spor-

stoffer, eller enzymer, hormoner fungerer som sult-, mett-het, med utgangspunkt i det fysiske syre-/base-

systemet til cellene er opplagt.  

Dette er de naturlige instinkter for behovsorganer. Og nervesystemet er bygd ut fra disse behovene likt 

slik sansene er bygd rett rundt de samme behovs-organene. Med høyere instinkter så er det stort sett 

nervesystemets videre kombinasjon av behovs-signaler og sanse-signaler som knyttes til de samme muskel-

nerve-bevegelsers koordinering av utførelsen for å gripe tak i de man trenger. 
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Husk, og koordinering av bevegelser, og refleksive justerings-reaksjoner, fungerer slik at nerve-

systemet mottar det man trenger for et mer avansert, og høyere instinkter, og minner oss om en rekke slike 

filmer og temaer som den sjette eller syvende sans, eller instinkt. Men med husk, og følsomhets-grad, stort 

sett gjennom god husk, rask kombinasjonsevne i nerve-systemet, og med erfaring i tillegg så vil det oppstå 

ulik grad for ulike temaer av det vi kan kalle graden intuisjon vi har. Å få et kombinert og avansert bilde, 

forestilling frem slik går på informasjonssamlings-kombinasjonen.  

Slik sett skjer det en respons som vi også kan si er en avansert instinkt-mekanisme fysisksignal-vei. 

Selve erfaringen kan mulig bygges ut bedre i retning av følsomhets-trening. Hos noen vekkes en indre slik 

aksjon sterkt, at det oppstår et kraftig driftsvirkende intuisjons-vekkende underbevisst program av 

kombinasjons-følsomhet for et enkelt eller flere temaer som er forbundet til behov, angst, lyst eller struktur-

informasjoner for ulike formasjoner av bevegelser og virkninger av betydning for kroppen, oss, vesenet, 

personen.  

En overgang fra rent celleaktuelle prosesser til kombinasjoner mellom celler og organer gir oss et større 

sanse- og behovs-instinktivt system, og som husk, og sammenlignings-evne underbevisst og bevisst, en 

intuisjons-sammenligning som ofte er finere innstilt for visse kombinasjoner av signaler enn det et 

sansesystem alene oppdriver. Det kommer an på hvor mye fare eller goder som blir oppdaget underbevisst i 

systemet. Når en intuitiv funksjon slår til, så kan det gi spontane reaksjoner men også forsiktighet, slik  

Fra behovs-organer og deres stoffskifte-opptak, hva de trenger av vann mineraler, proteiner, fett og 

sukker, gjør at cellenes spesialtilpasning til oppgavene gir dem ulike opptaks-hastigheter for ulike mengder 

av dette. Både inntaket og responsen cellen gir ut signaler av ulike grad, som vi kan forstå som organenes 

medfødte instinktive respons på mangler og overskudd ikke så ulikt slik nervesignaler og ubalanse mellom 

celler og lymfevæsken gir av samme signaler.  

Sanse-organene har som sagt koblinger til muskelnerver direkte, og likedan at behovs-organene og 

sanse-nervesystemet er koblet sammen og slik gir en felles stoffskifte-hjelp, gjennom signaler til 

nervesentrene. Alt som går refleksivt slik, selv om det kan modifiseres med trening, øvelser og tålmodighets-

prøvelser ikke minst vaner som etterhvert blir en del av det fysiske mønsterets struktur-endring, gjør at 

instinkter for hva vi trenger, eller bør gjøre ut fra det terrenget vi sanser, og har erfart i stor grad binder 

erfarings-husk og nerverespons til sanser og behovs-organer, samt muskel-koordinering sammen. 

 Slik sett blir vi bevisst instinkter vi har, fordi de forsvinner ikke, men er en fysisk drifts-funksjon, som 

ender med at det større nervesystemet kan delta i ulik grad. Blandingen av de nyanser vi kan oppdage gjennom 

behovs-signaler og sanse-signaler gir grobunn for ulike sinnsstemninger og videre også en stor grad av 

intuisjons-følsomhet. Intuisjon er å merke forskjell, like og ulike, få et indre struktur-prosessbilde av 

omstendighetene. At vi merker at noe er i gjære med folk vi møter likedan som vi merker deler av været, at vi 

kjenner lusa på gangen, at vi kjenner det på lukta. Ja, lukt er en under-prioritert funksjon hva seksualdrift og 

hva stemninger i miljøet er.  

Forflytninger og holdninger kan gi signaler som gjør at enkelte oppdager det store bildet av hva som 

er i ferd med å skje. På dette trinnet der underbevisst husk, fysiske huskceller so ikke kombinerer så mye 

sentralt, fordi mange slike celler er enkelt-bevegelige amøbeceller, og fordi vi også kan merke deler av 

tilstander bevisst, og merke retninger grunnet erfaringshusk, kjenner igjen egne behov eller behov vi har erfart 

virkende for andre, og mer eller mindre forstått årsaken til, gjør at vi kan si at en slik kombinasjon av sanser 

og behov gjennom signalsystemet, nerver, blodtrykk, kroppstrykk, danner både instinkt-refleksive signaler og 

intuisjons-signal-bakgrunn.  

Uten behov, mangler og overskudd, ro, tilfredsstillende funksjoner så har sanser og instinkter, samt 

intuisjon lenger ingen interesse eller funksjon, og kunne altså heller ikke ha bygd et system for slikt rundt noe 

emne. I naturen, men også alt praktisk i sivilisasjonen, så er det faktisk de fysiske natur-bygge-stener og 

fysiske lover, samt de fysiske biologisk-organiske funksjoner som syre-/base-grunnlag som er signalsendere 

for lys, lyd, temperatur, og bindings- og oppløsnings-styrker som hvert atom og molekyl i levende og dødt 

bruker og har som referanse. 

Det skal som regel flere signaler til for at intuisjonen retter seg inn mot større forhold som avdekkes 

mer tydelig, enn at instinktene reagerer. Instinktene er ganske mye det vi kaller fysiske påvirkninger, men som 

vi gjenkjenner som bevisst respons på dette merkelige fra sanser eller behov. Vi kan gjennom lyst- og angst-

forsterkende seksjoner i hjernen, samt smerte-senter merke ganske raskt en slik affekt-virkning fra instinkt-

systemet som er aktivisert av det fysiske.  
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Men til mer erfaring eller medfødt kombinasjons-evne i nervesystemet, så kan vi også bli mer bevisst 

på at noe er retningsangivende, slik at vi oppdager hvilke fare-soner som opererer. En sak er for eksempel en 

uggen følelse fordi et dyr nærmer seg innpå oss som er farlig. Erfaring eller høy følsomhet har som regel 

merket noe fra terrenget fysisk som virker underbevisst på oss, om aldri så smått, og så reagerer vi.  

At vi plutselig snur oss er typisk for slik reaksjon, og det ikke et øyeblikk for sent. Denne krypende 

eller plutselige følelsen kan begge redde oss. Dessverre merker vi langt mindre av dette i trygge forhold i byer 

med støy, der ville dyr ikke er spesielt utbredt. Vi kan også nedsette luktesans og hørsel i slike tettbygde strøk. 

Utenom hva datamaskiner og musikk kan nedsette syn og hørsel over en tid. 

Dette systemet med nerver ut fra ett midtplassert nervesenter-ryggrad, viser seg som en omkobler 

mellom de to sidene av kroppen. At om nerver fra muskler reagerer på den ene siden av kroppen, så går en 

refleks omvendt vei til musklene på andre siden av kroppen, og alle tester viser at dette gir et balansesystem 

for bevegelser. Når nervene først er utvokst, så går slikt signal så og si direkte til andre siden, som elektrisk 

signal, og vi får en refleksiv bevegelse på andre siden av kroppen. En rekke slike systemer for andre funksjoner 

enn muskler i kroppen finnes også, som reaksjon mellom magesmerter og muskler, kropps-bevegelser, og som 

noen også trekker frem som del av kropps-språket vårt.  

Denne omvendte refleks-bevegelsen blir på en måte ett fast-montert og arvelig utviklet instinkt-system. 

Det finnes styringssystemer til dette via slik alminnelige bevegelser kan styre balansen og det finnes en slags 

form for huskceller i ryggraden knyttet til disse nervebanene, slik at vi kan ved hjelp av erfaring slik utvikle 

en form for innlærte kontroller, eller innlært som bevegelses-forbedring om det skjer smertefulle eller 

skadelige virkninger, et sjokk som får huskceller til å reagere annerledes når en lignende plutselig hendelse 

gir samme reaksjon. Dette kommer frem som en noe hurtigere reaksjon neste gang, eller som en vridning som 

kan virke mer heldig og motvirkende til for eksempel ett fall grunnet slik bevegelse.  

Vi kan også bli bevisst forberedt på slike hendelser, og slik være sterkt forberedt på slike feilskjær og 

balanse-problemer. Da kan armer og andre deler av kroppen være mer med på en handtering av plutselige 

hendelser. Innlæring slik i rygg-huske-celler kan ikke sies å være spesielt bevisst uttenkt. I dette tilfellet virker 

huskceller som en innstillings-koordinering som vi ikke bevisst stiller inn. Når vi både aner noe, og 

gjenkjenner noe, og er forberedt, eller merker sammenheng i noe, så kan vi si at intuisjon og instinkt, anelse 

og forberedelses-våkenhet, ka anses som et mer avansert instinkt, og som til en viss grad kan påvirkes.  

Å skille bevisst mellom disse saker er ikke lett, fordi vi blir bevisst både det stygge fallet, og hva vi 

kunne ha gjort eller passet oss for, slik at opplæring, øvelse og år-våkenhet kan være trent opp til merke det 

meste fra alle kanter ved en fysisk utfordring. Vi merker utvikling gjennom erfaringen med saksforholdene, 

og slik sett så overraskes vi ikke like mye av det samme senere. Allikevel så kan vi si at instinkter er 

forberedelsen sanser og behovs-nervesystemet opptar som dela av fysiske reaksjoner, og som vi kan være 

bevisste om. Også at vi bevisst kan modifisere, være klar over, oppøve, effektivisere hendelsesmønsteret til. 

Begrepet instinkt som reaksjon på sanse-inntrykk, og behovssignaler. 

Lukt og smak-syn, har sammenkoblinger, slikt at kombinasjon syn og smak som husk, erfaring, eller 

som søk-let-finn-funksjoner virker slik at vi kan prøve oss frem i terrenget. Vi må lære å bevege muskler og 

holde balanse, og øve opp styrken, og også koordinasjon av bevegelser, gripeevne, ta tak og slippe til rette 

tider. Vår erfaring og husk, har en god hjelper i luktesansen. Men også denne er avhengig av bevegelsen for å 

følge veien frem til vaffel-lukten.  

Det er ikke bare bier men også menneskets luktesans som er tredimensjonal veileder for å finne frem 

til kilder vi kan benytte oss av som næring. Men dette går ikke uten orienteringssansen vår ellers, slik som 

balanseorganet og en rekke andre kombinasjoner av syn sanser. Vi kan allikevel være blinde og slik finne 

veien om vi har balanse-retningsansen intakt. Men hvor fort vi finner frem til det rette, hvor effektivt et instinkt 

kan virke, kommer også an på stedsans-orienteringen og vei-husk, altså at vi vet hvor noe befinner seg som er 

avhengig av husk, og dermed erfaring. Instinktene klarer seg ikke uten bevegelsen og erfaringen med hva som 

er bra eller dårlig, og hvordan vi mestrer hindre på veien frem til kildene.  

Når vi sier at instinkter slik som sult kun er instinkter, så er dette bortgjemt mystifisert informasjon. I 

virkeligheten så er de primære behovs-instinkter fysiske koordineringssignaler, men som ved bevegelse og 

nervesystem som er supplert med husklagre, erfarings-lagre, og orienteringssansen vår sterkt knyttet til 

balanseorganer i øret, og gravitasjons-sansen for oss slik, en tredimensjonal konstruert væske-krystall-

beholder som merker endringen i retningene til bevegelser.  
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Den mest alminnelige husken for dette instinktet er ren lagring som kan virke ganske refleksivt når 

den er lagret knyttet til behovet og nervesystemet med ganske direkte respons til bevegelses-orienterings-

systemet, at vi kan gå rett til kilden uten å tenke oss særlig om. Slike primære husklagre er altså effektivt 

tilknyttet behovssignalene.  

Men vi knytter også dette til bevisst-orienterte større nervesentre for næringskilder, sult, mage, smak, 

som har sentrale husksentre i hjernen knyttet til alle sansene, og som gir signaler som bevisstheten merker slik 

at vi kan kombinere uttal slike effekter sammen og da disse behov- og sanse-sentralenes informasjoner i husk-

lagre, struktur-system, en kombinasjon mellom bevegelser og behov-sanse-system. Bevisstheten er en samling 

informasjon der tilbakemeldingen mellom den felles virkningen er justerende for de ulike sanser behov og 

bevegelses-innstillinger.  

På denne måten blir instinktet etter hvert en økende bevisst funksjon, og langt mer styringsfunksjonell. 

At vi blir bevisst instinktet, altså mangel, overskudd, mettelse og balanse i behov, sansesystem, også 

bevegelsessystem, er som regel en opparbeidelse, men hurtighet og koblinger til husk og bevissthetssystemet 

fungerer slik forskjellig fra menneske til menneske, slik at det er gradvis hvilke raskt nærmest medfødt 

kombinasjon de forskjellige sanse- og behovssystemer har, og hvilke som fungerer godt fra begynnelsen av 

for hvem.  

Noen kan ta fysiske bevegelser enormt fort, og gjengi slike bevegelser ekstremt godt. Kan virke 

spontant. Andre kan det gå tregere med. Noen kombinerer ulike deler av synsinntrykk og gjør dette fort og 

effektivt ut fra nervesystemets funksjon fra tidlig etter fødsel, mens andre kan slite med å få noe stort ut av 

synsinntrykkene. 

Vi sier da at de har ekstraordinære medfødte evner, egenskaper. Men legg merke til hvilke sanser og 

behov dette knytter seg til. I noen tilfeller er nervesystemet optimalt for alle behovs-signaler og sanse-signaler, 

og mulig også bevegelses-effektivitet, orienterings-effektiv hurtig god funksjon. 

Det er først her, med en fungerende hjerne, at vi kan si at instinkter er en bevissthets-funksjon, det vil 

si at vi kan forestille oss og koordinere styring rundt instinktet som til å begynne med har sitt opphav i syre-

base-utvekslingen. I de enkleste bakterier er det derfor med deres ring-formet DNA, små ribosomer, ikke 

cellekjerne, mangler mitokondrien og kloroplast, og celle-skall annerledes enn hos sopp og planter. Få 

organeller ellers. Her er dert for liten kommunikasjon cellulært til at vi kan forvente noen bevissthet, og fordi 

mekanismen for opptak og avfall virker slik at vi har en ganske ren syre-base-funksjon kjemisk.  

Også gen-endring er enkle kjemiske reaksjoner for at noe bytter plass eller bygger seg inn i DNA-et. 

Som enkle celler uten annen kommunikasjon enn reseptor-signaler som kommer i kontakt med hverandre, så 

er formidling av bevisst funksjon fremdeles utenkelig. Det betyr ikke at husk-funksjonelle sensorer finnes i 

systemet. Men det blir en ubevisst husk-lagring, som stort sett vil bli sett på som en kjemisk endring for adaptiv 

syre-base-reaksjon, altså å merke noe som kunne sammenlignes med smak-lukt, men enkelt og spontant 

kjemisk funksjon.  

Allikevel er enzym-aktivitet ut fra berøringer, eller fra mengden proteiner fra ribosom-produksjon, 

ulike hendelser kjemisk i cellen som aktiviserer et neste trinn i næringsfunksjon, slik at vi kan si det har med 

stoffskifte-lignende system å gjøre, nok til at vi kan kalle den videre reaksjonen for instinktiv. Det ewr dannet 

et behov, ubevisst, og det er reaksjoner som aktiviserer det som skal tilfredsstille behovet og videre en senere 

celle-delings-funksjon. 

Det er lett å se at flagellater og amøber har meget mer avansert og systematisert funksjon, hvor vi 

lenger ikke kan si noe sikkert om det finnes et glimt av bevisst reaksjon. Vi finner det igjen hos utrolig små 

flercellede levende vesener, og med antydninger av lignende hos enkelte avanserte en-celler. Debatten kan 

her gå som den pleier mellom fagfolket.  

Men at flatormer merker lys i noe som kan minne om øyneseksjoner, og at de har nerveceller som 

krysser hverandre tyder på en kombinasjons-utveksling av informasjoner, og videre at et minste assosiasjons-

virkende senter kan finnes. Denne assosiasjonsfunksjonen kan virke bevisst uten at det er bevisst tenkning, 

men kan gi et forestillings-inntrykk til dyret. Vi vet jo at dyret har husk-funksjoner som kan bringe de helt 

frem til matkilden, hvilket betyr orienterings-funksjoner, med spørsmål om dette virker inn med hvilken grad 

på nervecellesystemet dens, og hva som er konstruert rundt denne effekten. 

Det er orienteringsformasjoner som er sammenligningsformene også.  

Alt jeg skriver her er ikke en perfekt gjengivelse og kan inneholde feil, men derfor er de forskjellige 

tema her også noe som man kan rette direkte til fagfolket, eller at innholdet her blir dramatisk korrigert av 

fagfolk. Poenget er kun å belyse saksforholdene som har noe med hverandre å gjøre.  
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Nerve-funksjonenes sammentreknings-funksjon vil virke slik at mens tarmceller, hår-celler, cilier, 

pumper vann og næring inn i lymfesystemet som blodårene er en utvidet funksjon av, og slik vil nerven med 

signaler fra baser og syrer i lymfen, sekret fra cellene, eggehvitemasser, sørge for at nerven strekker seg eller 

trekker seg sammen. Nerven merker altså signaler for hva som utskilles av base og syre fordi stoffskifte til 

celler mangler noe, og kan da trekke seg sammen og kan trekke seg samen fordi det kommer baser og syrer 

inn fra tarmcellene i væsken rundt nervecelle-tråden.  

Sammentrekningen virker da som en pumpe for å drive næringsvæske utover i celleklumpen, eller de 

lagene som den enklere skapningen av tidlig foster har på dette stadiet. En nervereaksjon her virker som 

dynamitt i forhold til hvor liten organismen er, mens det ville knapt virket som en svak berøring for et utvokst 

individ. Det skal ikke store nerven til for en effektiv funksjon som kan virke som ett åpent hjerte. Med muskler 

og skjellet bundet opp, og egen seksjon som fast montert et gitt sted i en organisme, så vil muskel-nerve-

klumpen være et hjerte for pumping.  

Tidlig slik effekt på primitiv fisk virker som en uthevet nerve, muskelfiber-funksjon rundt blodåren. 

Alminnelig fisk har et tydelig hjerte, men ikke slik som hos amfibier og høyere former for ryggstrengdyr. Her 

er det hjerte-kammer og kanaler som er lukket eller åpne i seksjoner som er de stadig mer avanserte trinnene 

for hjerte-funksjon. Studier viser et jevnt trinn av neste stadiet i artene slik. Nb: At det er ikke så rart at det 

tidlig i det forrige århundre før DNA-et var oppdaget som bygning, at en norsk forsker kartla blodsystemet til 

urfisken som det heter fra forsteinet fisk i fossilt lag ved å skjære av små flak og se på dette med lupe og 

mikroskop.  

Det forteller om en aldeles annen tilnærming enn den der man mente at det var djevelen som hadde 

plassert fossiler for å villede oss. Men så var det ikke mindre enn en stor teolog som var katolsk overhode i 

Tyskland som på 1600-tallet dannet fagene geologi, mineralogi og krystallografi, og forklarte fossil-

prosessens trinn på en ganske bra måte. 

Muskelcellene har blitt den store bevegelses-aktive funksjonen i kroppen, men takket være nerve-

systemet som antagelig har vært generator for at muskelceller har utviklet seg, og muskelcellene kan fornye 

seg ganske effektivt ut fra hva de er utsatt for av anstrengelse. Nervesignalet fungerer som signalgiver for 

muskel-cellene. Uten nerven vil muskelen, men også skjellet, benbygning, bli til muskel-svinn og skjellet-

svinn. Vi må altså bruke disse for ha dem.  

På ett eller annet vis har nerve-celler bidratt til en ny genetisk endring i celle-veksten på dette trinnet 

slik at egne genkombinasjoner til muskelceller har skilt seg ut som egen gruppe stamceller i forhold til nervens 

arbeid i en kropp. Både denne og kalkceller, skjellet, bygger seg direkte rundt disse nervene.  

 

 

 

Differensialkraften og rent vitenskapelig evolusjons-oppfatning! 

Som konsekvens av funksjon, og som logisk selektivt. 
 

 Likhet er funksjonsbasis. At i begge disse legges det vekt på at det virker og fungerer og virker selektvit 

og logisk. Slik sett fører dette til objekterog preferanser, og som ett og samme vesen, eller et menneske med 

bevissthete så blir bevisstheten uansett hvor rotete denne er, en egen vei og prosess for kropp, sanser og 

behovssystemenes felles syntese, eller som helhet i forholdet enhet som individ og miljø, at disse egenskapene 

benytter, danner, kreerer, skaper, danner bevisstheten som et koordineringsfunksjonelt system for nettopp de 

samme behovsfunksjoner for oppfattelser og inntrykk i den verden dette mennesket er i, med de ideer om 

tilværelsen som man da får ut fra hver enkelt sitt ståsted og tiltro til forklaringer man blir forelagt, eller ikke 

har tiltro til disse. Slik er bevisstheten også et bruksbehovfunksjonelt verktøy for sanse-behovs-kroppen. 

 

Stort sett så går det an å ha samme oppfatning sett som tro på de åndelige funksjoner. 

Også om vi velger taoisme og buddhisme, eller sjamanisme: Hvilken grad opplysning! 

Ett afrikansk utsagn: Straffe et barn: At nå får du ikke jage sjelen for langt vekk fra kroppen da! 

Humor: At husk: Sjelen din er like ved siden av deg selv! Hint til filosofiens og troens avveier. 

I den rent vitenskapelige utgaven finnes det ekte død, uten sjelevandring. Merkelig nok! At hugger 

noen hodet av deg, vil de mene at det virkelig er slutt, og det topper moralens umoralske oppførsel. 

Mens å hugge hodet av noen, ellers, er en metode for saken! 
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Å overleve En myte 
 

Det at vi overlever eller kan overleve er ikke en myte. Det er hva å overleve blir forstått som er en 

myte. At funksjoner refleksivt og som balansetilpassede trykk og spenninger fungerer så en celle eller en 

reproduksjon skjer, er slett ikke «for at», «fordi at», «ment som», «at vi vil», men rett og slett en balansert 

funksjon, som samtidig gir en holdbar helhet organisk-kjemisk i gang som en likedan prosess av 

innkommende, reaksjons-utjevninger, og utgående prosess, at det er en utveksling av energi, der energien eller 

i mengde er konstant som før og etter en prosess.  

På lignende måte vil større utbygde organer som nebb, klør, tenner, munn, mage-tarmsystem, 

fordøyelse være utvikling av samme prosess, der alle mekanismer som å karre til seg og dytte unna seg, være 

slike tiltrekkende og frastøtende avanserte systemer, komplekse systemer, men akkurat samme 

utvekslingsbalanser i energi. Inntaket er fremdeles en del av samme prosess, og utkast av inntatt energi, 

forbruk av inntatt energi, og er en del av vekst-balanse og utvokst balanse, vedlikeholds-nøytralitet. Systemets 

trykk inn og trykk ut er da for denne celleprosess eller vekstprosess kjemisk i likevekt.  

Det samme systemet gjelder for reproduksjon eller dobling av celler. Prosessen utfører bare en dobling 

av inntaks-utkast-balanser. Reproduksjonssystemet fører bare til en dobling av nærings-utveksling. Dette er 

ikke for å dekke et behov, men konsekvensen av prosessen er at behov dannes, behovsfunksjoner oppstår av 

utvekslings-prosessen, den strukturer og balanse-tilstanden. Reproduksjons-systemet er altså en slags 

videreføring av vekst-utvokst, nærings-prosessens balanse-forhold, og derfor best ansett som en utvikling av 

sult-spise-funksjonen. 

En funksjon som er et kompleks for balanse og vedlikehold innenfor gitte størrelser av organisk-

kjemiske sammensetninger og utvekslingsfunksjoner, så meget dette varierer innenfor en normal innenfor et 

tidsintervall for individer, celler, fler-celler, større komplekse biologiske organismer, så vil overlevelse, 

opprettholdelse av funksjons-driften normalt for en arts-struktur-variasjon, bety at det er vedlikeholds-

balanse-funksjonene som styrer de ikke-bevisste funksjoner i organismer.  

Dette vil si normale reflekser og kjemiske utvekslinger grunnet ladningsenergier, som igjen gir 

frastøtende, tiltrekkende reaksjoner fysisk, eller fra-skyvende, gripende, funksjoner. Slik sett kan begrep som 

det å kaste og slå, sparke, og likedan tiltrekkende dufter, tiltrekkende reaksjoner fysisk, som drar noe til seg 

eller absorberer, spiser, løfter, drar, skyver noe.  

Vi kjenner de samme reflekser fra de fleste organer og muskler, nerver, sanser, når slike er separate 

fra hjerner eller separert fra dyr, slik at vi vet at reflekser på elektriske ladninger gir de samme 

reaksjonsmønstre som om en organisme hadde disse refleksjoner eller affektutløsninger. Men her er det ikke 

gitt noen bevisst styring av disse reaksjoner. Affekter er derimot slik at de utløser affekten/smaken, 

tiltrekkende eller frastøtende reaksjoner som senere utdypes som smaksfølelse, humør/stemnings-følelse, 

innstilling, motivasjon. 

Når bevisstheten er inne i bildet vil vi oppdage ved bevissthetens sammenligningsfunksjon, prosesser, 

at de kilder virket slik som det vi merker bevisst og føler bevisst, struktur og styrke-nyanser.  

Det er på dette trinnet vi merker oss behov, drifter. Det å si at vi har en egen overlevelsesdrift blir neppe riktig, 

da det kan henføres til en balanselikevekts-utveksling; Bevarelses-grad, bestandighetsgrad, holdbarhets-grad.  

Det at alle sanser og behov kommer tilbake til en ganske lignende mekanisme for reaksjoner fra farlige 

kilder tyder på at reflekser og mange ganger angst-lignende refleksiv reaksjon er forbundet til det samme 

muskelrefleks-nervestrukturer i hjernen, på den ene siden kun motorisk autonomt, spontant, på den andre 

måten at sanser og behov, drifter, og bevisst oversikt som merker behov og kjenner til kilde, slik utløser 

lignende saker, følelser ved å berøre angst-lyst-sentre slik at følelsesgraden kan utløses, men at alle disse 

virker til å nå samme reaksjons-sentre i muskel-nerve-bevegelses-systemet.  

At om det smaker, lukter, høres, ses, kjennes på hud, balanse, pust, sult, fornødent, så vil alle disse 

trekke seg unna ganske lignende, eller søke i mot noe lignende i bevegelsesretning, fordi hver sans, behov, 

drift sammen eller enkeltvis trenger akkurat denne tilbaketrekning eller oppsøkende/nysgjerrige, tiltrekkende 

virkningen. 
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Selve denne balansefunksjonen setter i gang en eller fler reaksjons-prosesser når balanse-grense-

energiene over-styres, brytes. Dette kaller vi skader eller dårlige nærings-prosesser, som da setter i gang 

enzymer og spennings-ladede molekyler, eventuelt nesten spennings-nøytrale molekyler eller atomer slik som 

kalsium, fett, sukker, enkelte proteiner, og mindre organiske sporstoffer, molekylenheter, som tetter, reparerer, 

eller setter i gang en motsatt ladet prosess og bevegelses-energier.  

Disse kan virke som vedlikeholds-effekter for en celle, eller for enkle proteiner, også hos DNA og 

RNA. Følgende er at balansen holder seg innenfor et virksomt holdbart område for normale celleprosesser, 

eller for at denne cellen i alle fall virker for det mest nødvendige selv om det ikke er optimalt eller helt like 

god virkning som normalt gjennomsnitt for celler. 

I og med at funksjoner som  slik balanserer seg blir forstått annerledes av bevisstheten vår, slik som at 

disse alminnelige funksjonene kjennes ut og forstås som behov hos oss, eventuelt instinkter, og i tillegg at 

styrke-energi-variasjonene også merkes som følelser, så vil behovs-følelse og vår tilvante identifikasjon med 

våre behov i første omgang virke som en bevisst egenskap, og at vi fra grunnleggende funksjoner for balanse-

vedlikehold, føle at det er behovs-følelsen som er livet, det å overleve, som skal overleve, eller at vi drives til 

å overleve. Men det som virkelig skjer er kun at en best mulig driftsbalanse for likevekt i et utvekslingssystem 

som forsøker å opprettholde balansen.  

I denne forbindelsen vil vi kjenne følelsene, og virkningene fra de funksjoner som med styrke gir 

behovs-energi-variablene i oss, der styrken også kjennes i samme retninger i det vi kaller følelser, altså at om 

det er skader i cellers likevekts-funksjon som normal drift, vil det kunne gjøre vondt, spesielt kjent som 

gjennom sanser og behovs nervesystemer frem til disse sentrene i store-hjernen, og som ligger inntil de 

områdene der følelsesstyrker og bevissthetsassosiasjoner merkes for samme reaksjoner som måles i hjernen 

hos en pasient som tar eeg. At nå er vi bevisst på samme styrkefølelse i samme takt som den smertesensitive 

reaksjonen har ved skadde celler som er berørt i prosessen.  

Det er altså ikke for å overleve slik vi oppfatter det som, der behovs-følelsene er det som skal overleve, 

men en kamp bevisst fra forbindelser til følelser og behov indikerer hva vi selv skal ha fokus på og kunne 

hjelpe til med selv for å utbedre skadene. Myten er at det er denne følelsen av å leve, overleve, leve evig, eller 

ikke dø, ikke være virksomme mer, oppleve livet, at det er dette som er drifts-funksjons-årsaken. Det er det 

ikke. Det er en tvungen balanse som er årsaken.  

I virkeligheten som et fysisk og bevisst liv i den formen vi er, så dør vi faktisk slik at denne formen 

for livet vårt lenger ikke består. Akkurat den kroppen, den virksomme bevissthetsaktivitets-utøvelsen sammen 

med dette, er ikke i virkning lenger. Om noe virker må vi se til en annen kant, da eneste virksomheten vi 

merker er at energimengdene er intakte i en annen form som en del av naturens kretsløp. 

Grunnfunksjonene skaper de behov som vi ettertrakter og kan ha nerver og følelses-styrke med som 

overførbare styrkevirkninger til behovsfunksjoner, sansefunksjoners følelses-apparat, og som bevisste 

sammenlignings-orienteringer for hendelsesforløp. 

At våre følelser og behov er årsak til at vi overlever er en myte. Det er driftsbalanse-strukturene som 

er årsak til at vedlikeholds-prosesser blir virkende som behov og følelser, og at noe, opprettholdelse, prioriteres 

fremfor noe annet. Denne balanseprosessen er et forsøk på holdbarhet, bestandighet, fasthet, holde-punkt til 

en balanse-normal som cellestrukturer danner. Konsekvensen er at grunnfunksjoner for balanse er årsak til at 

noe vedlikeholder og aktiverer balansefunksjoner i en struktur, som med etterfølgende varslingsstrukturer for 

det samme, danner behovs-følelser, sanse-behovs-følelser fra behovsorganer som er balanse-organ-

funksjoner.  

Dette igjen er behovsstyrke som gir den parallelle følelses-behovsstyrken som vi kjenner som grad 

følelser og behov i bevissthetens sammenlignings-prosesser for orientering, sortering og oversikt. I denne, der 

erfaring, husk, erfaring fra de indre behovs-strukturer, organiske formasjoner fra arv og miljø sitt 

hendelsesforløp ligger da husk, minner fra alt det underbevisste, fysisk husk og opplevd verden og lære som 

erfaring i livsløpet som viser oss hvordan akkurat vårt syn, øye, nese, munn, tunge, lukt, hudfølelse, 

bevegelser, hva som har virket godt og vondt for akkurat oss individuelt som den normale identifikasjonen vi 

har som jeg, meg selv, du, ditt navn rettet til ditt behov, kropp, bevissthets-opplevelse.  

I andre tilfeller merkes det godt om noen overser at du har behov, bevissthetsidentitet, kropp, i det 

noen overstyrer disse sidene ved deg eller enkelte av disse sidene av oss. Tydelig i verdinormerings-samfunn. 

Opp og ned-prioriteringer av mennesker og tanker med etterfølgende handlinger som kan være ødeleggende. 

Dette er et strukturproblem for konstruktiv løsning. 
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Myten: For at vi skal overleve. Faktum: Kun at et system forsøker å holde en universell utvekslings-

balanse som funksjon av selektive balanserte vedlikeholds-strukturer og som ikke har et slikt mål for sanser, 

behov, følelser og bevissthet som dette, men som gjennom den bevisste prosessen med følelser og behov 

oppfatter seg selv som viktig, meningsfull, at det skal være for noe at man skal overleve. Følelsen av ansvar 

for andre, sine, vi-oss, å leve selv, eller en annen bør dette, er da en bevisst grunn til å forsøke å redde seg, 

andre. At funksjoner til sanser og behov reagerer vekk fra farer, utløses av visse refleks-funksjoner. 

Men for å overleve, blir dette feil i forhold til at konsekvensen av en vedlikeholds-struktur gjør at du 

overlever, og ikke for at du skal overleve. Blind, men selektiv funksjon, selektiv balanse-funksjon som er 

høyst logisk begrunnet i en differensial-funksjon. Det er først med bevissthetens referanser, struktur-

formasjoner; at behovs-funksjoner, følelses-funksjoner, får en slik meningsfull støtte-funksjon. Denne 

meningen som en variant av årsak-virknings-rekkefølger finnes først i en bevisst form, selv om også disse 

funksjoner bygger på de selektive logiske basis-funksjoner. Opptakten er før-bevisst funksjon/refleksjon. 

Myten er at du eller han er årsaken til overlevelses-funksjonen, og at overlevelses-funksjonen er en 

meningsfullt belagt virkefunksjon er neppe riktig. Funksjonene til Gud, Alt, Naturen, sammen eller hver for 

seg, eller som en enhet, er alle underlagt at basisfunksjonene kommer først, at de er til, at de virker, og at det 

er en selektiv balanse tilstede ved funksjonen som danner preferansevirkninger og preferanse-kontinuiteten. 

Altså interaktive virkninger. At alt virker på alt, og alt virker sammen i en kontinuitet. Dette ga ved samme 

funksjon alle de fysiske lover vi kjenner og viser alle kombinasjons-overganger som ikke er satt i en lov-

sammenheng, men som vi har mange av de logaritmiske og gaussiske funksjons-formler for. 

Myten er at overlevelse er gitt ved noe annet først. Overlevelse er en forestilling som kommer med 

behovs-bevissthetens trang til vedvarende behovsstrukturer som en bevissthet er et behov for orientering til, 

fordi uten behov har bevisstheten ingen begrunnelse eller mening for å være virksom til noe. Viljen har heller 

ingen mening om det ikke finnes noe behov å fylle. 

Logiske sanser. Logiske selektive funksjoner. Logiske sanser må bety at sansen øker sjansen og 

muligheten til reaksjoner på å finne næring, og å skille bra fra dårlig gjennom en videre sorteringsfunksjon av 

reaksjonen på sanseinntrykk, som godt kan gå direkte til refleksive nerver og muskelsystemer, eller 

produksjon av varme eller enzymer som kan virke motvirkende til negative belastninger og medvirkende til 

positive funksjoner for driftsvirkningen til en celle-balanse-funksjon.  

Sannsynlighets-sanser: Enhver sans øker muligheten til inntrykk som logisk kan sorteres, delegeres 

selektivt og dermed øke mulighetene til høyere effektiv holdbar virkning for en celle, eller et komplisert 

oppbygd individ, art. Det er ingen fordel at andre sanseområder reduseres, men kan gi fordeler om tilpasning 

unngår virksomhet der slike ikke trengs, slik som at mange dyr sover når det er mørkt, og at mørkesynet 

eventuelt kan bli redusert. Sanser som er viktigere for driften kan da bruke kapasiteten eller utvikles bedre i 

stedet. Mange dyr er aktive i mørke og trenger denne funksjonen, altså virker bedre, for eksempel med bedret 

nattsyn nettopp grunnet denne funksjonen for nattlig aktivitet.  

En hver endring i sanser, sansetyper, nye sanser, vil kunne virke som oppmerksomhets-funksjoner, det 

vil si ha forskjellige grader av oppdagelses-effekt, følsomhetsgrad. Dette er det samme som forskjellige 

sannsynlighets-grader for å merke forskjeller, sammenlignings-grunnlag, som vi kaller refleksjon, affekter, 

intuisjon, klarhets-grader, for sammenlignings-funksjoner, og sanser og behovenes signalgivning for dette.  

Dette er igjen sammenlignings-funksjoner for nervesystem, hjerner, organer, som med styrkegrader 

gir følsomhetsstyrke, som igjen styrker sannsynlighets-gradene for oppdagelser gjennom bevissthetens 

sammenlignings-funksjoner. Bevisstheten er da ikke alene om denne sammenlignings-prosessen, men 

involverer, sanser, behov, følelser og stemnings-nivåer i de enkelte, og i den helhetlige stemnings-prosessen, 

summen av styrkeretninger, sinnsstemnings-summen, sinnsstemnings-konsekvensen som virknings-grad. 

Det logiske ved sanser, behov, organiske og fysiske funksjoner, er at de merker forskjell, får virknings-

effekt tilført, og at de merker forskjell er den logiske funksjonen. I og med at det er flere veier for signaler og 

disse kan gi både positiv og negativ retningseffekt så kan vi ta feil eller riktig signalvei. Og det er grunnlag 

for erfaringens korreksjon av signaleffekter. Også for bevissthetens sammenligningsprosesser. 

Hvor korrekt vi oppdager omgivelser og oss selv vil altså bli en tilnærmings-grad, og derfor en 

sannsynlighetsgrad for hvor logisk korrekt kroppen og bevissthetens sammenligningsfunksjon virker i forhold 

til andre fysiske og bevisste virknings-effekter, signaler, informasjon, og den grad av likhet det er mellom 

bevissthetens tilnærmingsform, og den faktiske fysiske tilstands-formen.  

En svakere utfordrer kan sette inn et heldig støt. Bare den sterkeste dør. Nest-sterkest leder. Flokken 

er ellers uberørt. Flokken av av sult drives hardere enn vanlig. Altså: At styrke kommer av annet enn kamp. 
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Det er viktig at det er en best mulig overensstemmelse mellom et bevisst funksjons-inntrykk og den 

faktiske fysiske tilstanden, og som ofte er en korreksjon vi har gjennom orientering, sortering, erfarings-

utprøvelse, og oversikts-bildet som bevissthets-prosessens sammenlignings-funksjoner da får frem.  

Bevisstheten må relatere dette til sanser og behovenes tilbakemeldinger om balanse-signaler, inkludert 

de måleinstrumenter og den vurdering vi gjør av slik informasjon. Om sanser, behov, måleinstrumenter gir 

informasjon som ikke samstemmer med bevissthets-oversiktens sammenligninger, så vil enten det bevisste 

bildet mangle korreksjon, eller fysisk informasjons-signaler mangle noe, eller begge mangle noe, slik at hva 

vi merker bevisst, og den fysiske tilstanden ikke samstemmer med hverandre.  

Her oppstår da som regel søk-let-finn-sammenlignings-prosessen. Inntil det gis tilnærmet like signaler 

for bevissthetsvirkningen og den fysiske tilstandens virkning. At hånden vår virkelig klarte å gripe etter 

koppen i en bevisst stilføring av denne kroppen, (skikk og bruks-regler). 

Vi vet i alle fall at alle våre inntrykk virker som logiske og selektive sammenlignings-funksjoner for 

bevisstheten og det fysiske og forholdet mellom disse. Hvor likt bevisst og fysisk tilstand samsvarer med 

hverandre. Da det alltid i en uendelig sum vil være signaler som virker fra oss også, vekk fra en kilde en annen 

retning enn til måleinstrumenter eller slik bevisstheten oppfatter dette, så betyr det at vi av en uendelig 

virknings-omkrets vil miste, mangle en del grader informasjon, og det er dette som inneholder den hele 

effekten i virkningsforskjell som skjer. Og samme grunn er det til at vi oppretter begrepet «det sannsynlige».  

At det mangler, eller at hvis annet kommer inn i virknings-betraktningen, så kan det bli en feilmargin 

logisk, og om ikke, eller tross manglene, så er erfaring, vaner, tilnærmingen slik at den logiske slutningens 

overvekt slår til som korrekt innenfor en viss grad nøyaktighet. At det skjedde, det vi trodde, eller fant logisk. 

At denne feilmarginen logisk kan finnes, og at det inngår som et forhold til en logisk selektiv funksjon, gjør 

at vi kan benytte begrepet sannsynlig som en logisk selektiv funksjon, der det er rom for at en ukjent virkning 

eller faktor kan virke inn eller er uteglemt.  

I forhold til den fysiske verdens feltfunksjoner må vi stort sett regne den logiske slutningen som 

sannsynlig da virknings-potensialet for endrings-forskjeller alltid er aktivt tilstede i den fysiske feltnaturens 

balanse-tilstander. 

Å overleve er da kun en sannsynlighets-grad for logisk konsekvens av hva sanser, behov, bevissthet 

og immunforsvar er i stand til hos individer for at de skal holde seg virksomme, og opprettholde fortsatt 

livsfunksjon. Det er dette vi kaller å overleve. Ikke: for at vi skal. Vi kan overleve. Ikke at vi skal, og heller 

ikke for at vi skal, ment som at vi bevisst avgjør dette. Funksjonen vi har i tilværelsen er at vi er tvunget til å 

være i live funksjonelt, mens vi før var noe ukjent som for eksempel egg-sed. Eller at mor-far ikke var født 

enda. Her snakk om den formen vi kjenner hverandre i her og nå som faktisk tilstand. Men ¨være i live er 

ingen fortsatt selvfølgelighet.  

Derfor er den logiske selektive funksjonen med grads-nivå for hvor lenge vi med og uten mangler er 

holdbare og har holdbar virksomhet, funksjon slik vi sammenligner med normalt, også det som logisk gir en 

tilnærmings-mulighet for den videre prosess; sannsynlighetsgraden for at vi overlever, og at signaler om 

tilstander rundt oss og i oss derfor er sannsynlighets-tilnærminger for bevissthetens oversikt, altså den logisk 

sannsynlige likhet med de faktiske forbehold, med unntak av om en annen virknings-effekt, kraft, objekt, 

virker inn og gir en endring av retningen på hendelsesforløpet. Saksforholdet. 

Sannsynlighets-begrepet er altså også en helt klar logisk sammenligningsfunksjon av like og ulike, 

men ligner begrepet hvis i Aristoteles syllogismer, fordi det er alternative faktorer som kan byttes, veksle på, 

som sammenligningsfaktorer og det samme gjelder for operator-funksjonene, og til og med der konsekvensen 

skal avleveres, at denne ikke er infisert av noe annet. 

For at vi skal overleve, må erstattes med graden det er mulig at vi kan overleve, altså med slik fysisk 

kropp og bevissthetsfunksjon vi tilstede-kommer her vi er i en faktisk hverdag på denne planeten Jorden. 

Utrykket til Aquinas er at vi kan overleve om jeg ikke tar feil. I fra svunnen tid er begrepet udødelighet ofte 

en etterfølge av at vi kom ut av en fare som normalt ville tatt livet av noen, og videre at vi har oppfatninger 

av at vi kanskje er evig udødelige. Om tanken på dette i det hele tatt har vært tilstede. Mange kan ha skjøvet 

slike tanker helt til side. Å utelukke behov og sansning fra å overleve, fysisk, bevisst, utveksling, er umulig 

Vi har sanser, vi har behov. Dette er utvekslings-funksjoner i den balansegrad likevekt disse til enhver 

tid har i forhold til arv-miljø, det fysiske og bevisste utvekslings-systemets balanse-prosesser. Vi kan si at vi 

har sanser og behov for at vi skal merke noe i forhold til behovene. Vi kan merke at noe har mer eller mindre 

å si i forhold til behovene og bevissthets-korrigeringen vår; erfaring og refleksive funksjoner.  
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Vi kan da si at sanser og behovssignaler kan være, eller er funksjoner som vil fungere for å merke sult, 

kulde, balanse og bevegelse vi har. Disse henger sammen i et felles interaktivt system slik at det er vanskelig 

å si at noe er for at det skal fungere slik, men at det fungerer slik i overveiende grad.  

Men bare inntil en viss grad. Det er ingen garantier for at sanser og behovsfunksjoner gjør at vi 

overlever. Bare at de innenfor en viss grad fungerer slik at vi overlever. De er signalgivere for fare-grenser 

kroppen merker selv eller som vi bevisst blir oppmerksomme på, og da mest gjennom erfaring og logisk 

vurdering, eller følsomhet som står i forhold til den virkeligheten vi har rundt oss, intuisjonen. Intuisjon, fysisk 

signal, og logisk vurdering kan virke som for eller som samme sak, grad vi innstiller oss for å overleve. 

En lyst, en driftsvirkende fare-signal-virkning fra kroppssystemet eller bevissthets-prosessens 

sammen-lignings-funksjon angir både at vi kan risikere å ikke overleve, eller kan dø, om vi ikke foretar oss 

noe, eller kroppen ikke setter inn en immun-reaksjon. Uten behovs-systemets balansefunksjoner som merker 

mer, mindre, passe, og lignende behovstilknytning til sanser som forteller lignende ved samarbeid med 

behovssystemer og bevissthetens oversiktsfunksjon som er logiske sammenligningsfunksjoner, altså behov 

for at bevisstheten har oversikt over sanser og behovs behovsfunksjoner og behovs-fare-grenser, så vil heller 

ikke bevisstheten ha noen funksjon for sanser, behov, kropp.  

Bevisstheten er slik sett et behovs-funksjonelt system for kroppen og den videre samordning av 

bevissthetens egen behovs-funksjon i behovs-sammenheng som knytter angst, glede, lyst, ulyst, viljes-styrke-

grad og behovsgrad sammen som en logisk sammenlignings-funksjon. 

At vi har sanser, behov, kropp, bevissthet, for at vi skal overleve, er neppe riktig. Vi er levende fordi 

vi har dette intakt. Vi er levende. Vi overlever i den grad disse systemer fungerer. Om de ikke fungerer vil vi 

dø. Vi overlever fordi vi er levende og har disse funksjoner. Vi har dem ikke for at vi skal overleve. Det er 

bevissthetens behovs-vane, lyst, og styrken i signalene som avgjør om vi vil eller føler at vi bevisst skal 

overleve, fordi det å overleve blir et behovsmål.  

Om disse signaler ikke gir nok lyst og behovsdekning, så kan mange tilslutte seg at de ikke vi leve. 

Sanser og behov, kropp og miljø, samt bevisstheten vår kan altså virke slik at vi ikke vil overleve, eller ikke 

ønsker å overleve, eller leve lenger. Da kan ikke disse systemer ene og alene bare være funksjoner for at vi 

skal overleve. Dette er en behovs-sammenlignings-funksjon.  

De som trives med opprettholdelse av livsfunksjoner vil i de fleste tilfeller ønske å overleve og vil 

kroppslig og bevisst være innstilt på at de skal overleve, og gjør alt for å nettopp overleve. At vi har sanser og 

behov for at vi skal overleve må byttes ut med at disse systemer fungerer slik uten at det er for at hva vi mener 

om dette, synes om dette, som en bevissthets-funksjon.  

Mest av alt vil begrepet for at vi skal overleve knyttes opp mot bevissthetens funksjonsvirkning i 

forhold til sanser og behov, kropp og bevisst oversikts-sammenligning og styrken i dette, slik at for at er en 

bevisst prioritetssak eller lyst-sak, vane-sak, at en vil beholde sine funksjoner intakt, i alle fall bevisst, så lenge 

en har lyst til dette.  

Det kan nå høres ut som at dette er meget flisespikkeri. Poenget er at om noe fungerer slik funksjonelt, 

så betyr dette at det er en konsekvens, dette med at om vi overlever, eller i hvilken grad noe er for dette som 

selve årsaken til kropp og bevissthet og hvilke egenskaper vi har. Mitt svar til at dette er: For at vi skal 

overleve: er at det ikke er den faktiske funksjonen for at vi overlever. Her virker det som en bevisst funksjon 

er årsak til at ånd, legeme, alt, natur, kropp, bevissthet eksisterer.  

Men bevisstheten og fysisk kropp oppstår altså sannsynlig fra en kraftfunksjon eller virkningsfunksjon 

som danner slike bevisste og fysiske funksjoner som en selektiv logisk funksjon for referansestruktur-

funksjoner. At den tilværelsen som finnes: Kan ikke noe for at den eksisterer og er ikke til for noe. For noe, 

er en strukturformasjon som oppstår av de egenskaper som danner strukturene. Slik sett vil differensialkraften 

som en bevisst og fysisk egenskaps-dannelse ikke sette en endelig grense mellom bevisstrelaterte og 

fysiskrelaterte systemer fordi de er en kontinuerlig virknings-funksjon med forskjellige destinasjoner, 

formasjoner i samme virkningsfunksjon. 

Kraft-funksjon kan godt erstattes av en virknings-funksjon. At vi kan anse energi, bevegelse, kraft, 

virkninger, som en forskjell fra slik noe var, et puff, som må ha forskjells-funksjonen som den mest konkrete 

differens-årsak som rom, utstrekning, bevegelse, virkning, styrke, som virkning i det hele tatt som en forskjell 

fra at ingen forskjell skjer eller finnes. Forskjells-funksjon og hendelse er alltid samtidig, og ingen bevegelse, 

hendelse, at noe skjer, en virkning, styrke, kan klare seg uten at denne forskjells-funksjonen er samtidig. 
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Vi blander følelses-styrke-variasjoner på samme måte som vi blander to typer følelsestypers 

styrkegrader med hverandre, på samme måte som vi blander lukt og smak estetisk, at en god middags-smak 

lett kan bli mindre god om vi har en forferdelig lukt som plutselig trenger seg inn, slik at luktfølelse og 

smaksfølelse gir en nyansert blanding av hva vi føler som styrkeforhold.  

Slik styrke opererer fysisk med feltvirkninger og føles i samme grad, men som en følsomhets-

funksjonelt styrke-system, som meget godt sikkert kan være en nyansert feltvirkningsform som lukt, smak, og 

blandinger av følelsestyper, styrke-endring i en følelse, og forskjellige sanser og behov kan balanse sammen 

i ulike endringer av styrke-grader der vi ikke kan operere med en enkel formel av den grunn at dette virker 

som et turbulent overgangs-felt, altså en turbulent styrkevirkning som vi også kan kalle et transformasjons-

felt.  

Dette passer godt til problemet med transformasjonen mellom elektromagnetisk felt og gravitasjons-

felt, der jeg mener hastighets-løkker i gaussiske logaritme-stadier har en turbulent kaos-overgang som 

balanserer overgangsfeltvirkningens energi-formasjon fra et stadium til et annet. 

Mange slike følsomme funksjoner, egenskaper virker også da noe kaos-funksjonelle. At det er ikke lett 

å få tak på de styrkevirkninger som er endringer i vår egen pågående prosess og med sikkerhet fastslå hvordan 

dette kan fungere samtidig som at styrke-endringene overtar vår bevisste sammenligningsevne som funksjon.  

 

Til fysikken og biologien. 

Sannsynlighets-funksjonen er her definert som en logisk funksjon. Det samme gjelder for begrepet 

sannsynlighet, at det er en logisk tilnærmings-funksjon, for grader like og ulike, det vi tar utgangspunkt i, og 

som kan være faktorer som vi ikke helt kan være sikre på egenskapene til, eller som kan inntreffe i samme 

saksforhold.  

Induksjon og deduksjon tar utgangs-punkt i det samme, men med forskjellig retning. Det forrige, eller, 

det neste. Begge må sammenlignes. Logisk. Verifiseres. Deduseres. 

Sannsynlighets-begrepet og sannsynlighets-funksjonen er begge sammenlignings-funksjoner av like 

og ulike, det å merke forskjell på noe. Det spesielle med sannsynlighet er at i stedet for kun helt enkle sikre 

faktorer som vi sammenligner, så står vi ovenfor en faktor som tidligere mulig ikke er helt utprøvd. Både i 

teknologi, hjerneforskning, psykologi opptrer det en mengde muligheter for ukjente innvirkninger fra andre 

aktører, og hva som kan skape tilskudd eller mangler i forhold til en oppgave som i utgangspunktet virker 

kjent.  

Skal vi reise til månen så kan ulike deler bli påvirket av varme og kulde brått, bli truffet av sten og 

gasser med ulik konsistens og virkning, bli truffet av kosmiske partikler som vi ikke har sikre nok data om 

som høyenergipartikler, og forskjellige bevegelsesfaktorer som forsinkelse og endring av omløp, kan gi 

energi-forbruk ut over det vi har beregnet for normal drift. I slike tilfeller har vi gjort mange tilfeldige forsøk 

med hvordan mange kast av likedanne legemer over skulderen vår som lander bak oss, og funnet en ganske 

spesiell fordeling som gir en sannsynlig prosentgruppering av gjenstandene.  

Vi har mange teknologiske data for feilmarginer, og størrelsen på gjennomsnitt her, og som kan virke 

veiledende for hva som kan hende ved ulike mengder slike sammenlignbare data. Også i hjerne-kirurgi har vi 

mange tilfeller av forskjellige utfall og gjennomsnittsverdier her. Når vi så finner ut hvilke kilder som kan gi 

overraskelser og hvilke som har mest alvorlige følger, kan vi beregne en ekstra kvote som kan bli nødvendig 

av tiltak for at noe skal holde seg innenfor marginer som kan virke holdbare ut over en helt jevn normaltilstand. 

Måneferden benyttet seg av Bertrand Russels sannsynlighets-beregninger: 

Hvor mye ekstra drivstoff, mulig oksygennivåer, andre virkningsfaktorer, stråling, varme og kulde, og 

menneskelige mulige handlinger ved ulike reaksjoner og bevegelser på ferden. Om enkelte faktorer ble satt til 

side ble i alle fall begrep om handling ved brutt radiokontakt og ressurser av energi, forbruk ved landing og 

stigning fra overflaten beregnet med slike ekstra-marginer. Noen av disse faktorene var nødvendige for 

justeringer på ferden. 

Vi kan si at vi sammenligner med visse like og ulike faktorer som kan komme inn ut fra en erfaring av 

fordelinger av noe som vi ikke styrer like lett som de mer enkle faste saker vi har å holde oss til. Det blir litt 

som å gå gjennom et hus med bind for øynene, men være litt kjent allikevel, og at vi lett kan få noe feilsteg 

og retnings-avvik, men stort sett klarer os gjennom oppgaven. Vi har bare litt mer usikre følinger med terrenget 

enn normalt. Sannsynligheten er her lignende det vi kaller vaner, hva vi er vant til. Hume fremsetter dette om 

sannsynlighet og at vi kan få uventede resultater.  



 

 

298 

At det alltid er mulig at noe en gang kan gå feil eller ikke stemmer med erfaringen eller en gitt fysisk 

lov. Om dette ligger som en faktor som utløses inne i samme lovområdets indre bygge-funksjoner eller om 

det er kombinasjon eller påvirkning utenfra, kan vi ikke si noe sikkert om før årsaken er oppdaget. Men selv 

ut fra et saksforhold kan vi simulere visse muligheter som kanskje kan være mulig påvirkning. Slik som at 

jern er fast stoff, men ved 2000 grader er det en flytende suppe. Temperaturer kan endre egenskaper, og det 

er derfor ikke gitt at enhver lov fungerer som rettsnoret om elementet vi har foran oss utsettes for visse 

påvirkninger. Jern må selv ha en struktur som lar seg påvirke av varmen om den skal endre sin tilstand.  

Vi finner også derfor stadig nye feltlover som beskriver andre energiformer og overgangs-formasjoner, 

logaritmer, proporsjoner i omvandlingsprosessene. Men det meste lar seg avdekke som trinn mellom faste 

energiformer av ulike typer, og kan i mange tilfeller beregnes og kontrolleres. I Differensialkraften finnes det 

ikke annet en endelig balansert orden som passer til en lik mengde energiutveksling overalt for like mengder 

volum, tetthet, styrke.  

Men utvekslingslinjene danner her sin egen tetthetsendring som sterkere og svakere soner fordi 

strømmene føres sammen eller sprer seg ut der utvekslingene foregår, tross at dette er ferdig balansert tilstand 

i mengde og styrke. Det er formasjonsforskjellene som gir de strømmende endringsretninger som gir rettere 

strømmer som ka sirkulere og så rette seg ut igjen lignende en virvel i vann.  

At det skjer en forskjell i tettheten av retningslinjene og der hastighetsløkker, sirkulasjoner, 

utveklingene fungerer slik at strømnings-sirkelen virker som en forsinkelse eller stopp i strømmen. Når en 

strømningslinje går inn i en sirkel og til den går ut av den igjen virker denne som at den har tatt en stans eller 

rast i strømretningen, og vi har fått et forsinket eller tregt objekt.  

I en absolutt kosmisk helhet virker krefter inn fra alle kanter uavbrutt som en helhetlig sirkulasjon uten 

delte grader inn mot et objekt, slik at de faktorer vi for det meste sammenligner i prosesser bare er en brøkdel 

av helheten. Men disse viktigste funksjonelle aktørene har oftest 99.9 prosent å si for den lokale hendelsen 

rundt et objekt, eller i vekslingen med objektets virkninger. Dette er for det meste hva som sannsynligheten 

blir beregnet innenfor da de ulike overraskelser stort sett kommer ved endringer av disse faktorenes stabilitet.  

Slik sett er sannsynligheten en logisk sammenlignings-funksjon.  

 

Sanser, behov, erfarings-husk og øvelser øker sannsynligheten for at vi kan overleve, og er som regel 

i samsvar med behovene, ønsket og lysten vi har fra erfaring og arv-miljø-egenskaper. Dette er ingen enkel-

satt driftsegenskap, ikke et enkelt organ, men rett og slett en overalt refleksiv reaksjon på noe som virker 

vondt, ondt, frastøtende følelse. Da kroppsceller og hele individer reagerer negativt, og refleksivt mot slike 

frastøtende og skadelige egenskaper for opprettholdelsen, så virker behovssummene som en interaktiv del 

med felles angst-utløsende senter som overreagerer og sender signaler om aktvi tilbaketrekning fra dårlige 

kilder o gi retning av bra kilder for holdbarheten vår. Og som er kalt å overleve, for å overleve, mens 

mekanismen faktisk er en annen. 

Det å si at for at vi skal overleve er årsaken til overlevelsesbehovet og overlevelses-funksjonen blir 

feil. Det er en helt annen egenskap av balanse som skaper holdbarheten og holdbarhetsgradene som 

referansefunksjoner, preferanser, sammenligningsfunksjoner som balanserer. Altså holdbarhetsgradene som 

en overlevelsesdrift er et samlebegrep for av sanser og behov, kropp og bevissthets-holdbare funksjoner 

opprettholdt, enn det som vi kaller overlevelsesdriften. Kampen for å overleve er ikke årsaken til at de 

selektive funksjoner fungerer, og at utvikling kan finne sted.  

Derimot vil forholdene danne konfliktforhold mellom holdbarhetsfunksjoner, og dermed at vi får gode 

eller dårlige konsekvenser av seleksjon, der vi oppretter et begrep om at det foregår en selektiv utvikling 

begrunnet i en kamp, eller begrunnet i de forholdene som ligger til rette for endringene, slik som arv og miljø 

er konsekvenser av og fungerer som interaktive funksjoner i, for opprettholdelsen av arter og egenskaper. 

Kampen for å overleve er en sekundær egenskap av balanserende forhold med logisk seleksjon. Den 

alminnelige systemfunksjon er ikke en kamp, og en rekke selektive funksjoner i arv og miljø ligger helt utenfor 

kamp-arenaen. I artsmangfoldet og i arten, så er det heller slik at den sterkeste eller de to sterkeste i første 

omgang heller kan ta livet av hverandre eller at den ene av de dør, en prosent som er langt høyere enn det som 

tilhører prosenten blant resten av flokkens individer. Og i denne flokken er det mange og nye gen-muligheter 

som over tid fint kan vinne terreng over sine lederes avkom i lengden.  

Likedan blir denne vurderingen lignende Darwins: At den som best tilpasser arv og miljø, altså 

tilpasser seg miljøet øker sannsynligheten for å overleve som videreføring av art. Skjer det en natur-

katastrofe kan hele arten dø ut, eller den dårligere rustede arts-gruppen kunne ta over i miljøet.  
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At omveltninger kan også føre til at dette miljøet dør eller skades. Miljø må bety virksomme vilkår for 

liv her. Men begrepet miljø brukes for posisjoner som kan besøkes selv om det ikke er varig oppholdssted. 

Dypeste hav, kaldeste eller varmeste rom. Lufttomme planeter. All fysisk virkning har slik fått begrepet miljø 

knyttet til seg. Et kvante-fysisk miljø, kvarkmiljø, mineralrikt miljø, og organiske eller biologiske miljøer.  

Her kan en skille mellom livs-løse miljøer, livs-løse økologiske forhold og livs-funksjonelle 

økologiske miljøer, og at disse kan omvandles til hverandres tilstander. Miljøet er en lettvin god betegnelse 

for de lokale forholdene vi sikter til som har et samband, noe til felles. Regnskogen. Det synlige kosmos. 

Samfunn og natur i et land. Fag-miljø.  

 

For enkelt-individer så er nok selve det «Å overleve» ingen myte.  
 

Det er heller en svært utfordrende oppgave. En gitt orden, oppførsel, et behov: At vi gjør hva vi kan 

for å beholde oss, og motsetter oss all annen tankegang. Vi putter jo ellers inn at døden er del av livet: Med 

unntak av sitt eget da, om det ikke er noe videre liv.  

Men i troen på noe videre så blir det jo likt som med vikingene. De kriger og dør om dagen, opp til 

Vallhall, spiser den store grisen som aldri blir tom, og kommer ned neste dag i live, og fortsetter å drepe. 

Faktisk en viss likhet med dommedags-tilstander inntil utrenskningene er ubagjort, et veldig mas. 

Vi vil ikke dø. Og det er hovedpoenget med sjelevadnringer og det som betegnes som evig liv i 

himmelen eller helvete, eller at vi alltid er som ett alter-ego, eller alltid er som en del av altet, evigheten 

uansett, selv om det ikke er i bevisst form. Dette gor en del helteideer, overmot og hovmod, og neppe at noen 

derfra er lutter øre, hørr på noe annet! En krise moralsk sett? Ja for all holdbarhet er det jo det. 
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Bevissthet kritisk 
 

Apriori Aposteri, Erfaringen 
 

Apriori 
 

A priori kommer fra latin, og betyr «fra det tidligere». 

 

Analyser fra det tidligere: Anta årsak og virkning. Anta fra noe gitt. Tilstanden og en endring av denne. 

Det blir ikke klart hvilken funksjon, drivkraft, energi, sammenheng, som Kant henviser til som «fra det 

tidligere». I første omgang ser han rom og tid som uavhengige funksjoner av alt annet, noe Berkeley kritiserte 

Newton for, at vi ikke får hastighet uten vei ganger tid. Selv om Berkeley ikke sier noe om dette, om uendelig 

hastighet eller ikke, blir det klart at han ser en sammenheng som ikke virker uavhengig fysisk sett, at et objekt 

beveger seg også, en retningsformasjon som ikke nevnes av Berkeley, men som Einstein er avhengig av å ta 

frem som feltobjekter. 

Det ligner det som Newton og Kant, som stoff-egenskaper, materie, fungerer som kun påvirket av 

hverandre, og som har et mekanisk tilsnitt i måten som objekter oppfører seg på, og at gravitasjonskraft, 

magnetisme, elektrisitet og kanskje lys også, ansett som en mer magisk og mystisk egenskap, der slik kraft 

anses som en mulig Guds-tilnærmet årsaks-utløsning, styring, en bevisst og villet styring. Stoff-objektene til 

Newton og Kant, virker som ferdig bestemte, og med en øyeblikkelig og uendelig utstrakt virkning uavhengig 

av andre objekter, men som gjennom virkningen inntar nye posisjoner. Endring av objektet og feltet er 

utelukket.  

I en kraftnatur som ikke har noe brudd, punkter, har en felles virkningsutveksling som er bundet i en 

kontinuitets-virkende påvirkning, så blir årsak og virkning knyttet sammen til en felles virkningsfunksjon der 

denne endres til den neste tilstanden, men er lenger ikke mekanistisk. Slik sett kan også eteren forstås som 

mekanisk, mekanistisk, men tanken om en holistisk, helhets-sammenhengende kraft, er også en mulig tolkning 

av eteren og som kanskje Lorentz sikter til. Einstein holder på en kontinuitetsvirkning av kraft, 

gravitasjonsfelt-kraft med tilhørende krefter som elektromagnetiske, men ikke som et mekanistisk system.  

Endringene skjer gjennom en felles balanse, ekvivalens som ikke kan forklares med den adskilte og 

egenvirkende fysiske objekt-egenskaps-synet. Og som adskilte uavhengige deler passer da lenger ikke den 

mekanistiske virknings-forståelsen lenger som et svar på funksjonene fysisk. 

Vi kan si at det er etterfølgende virkning mellom årsak, bevegelse og virkning som gjelder for adskilte 

funksjoner som Kant henviser til i forbindelse med den fysiske apriori, men også at han godtar Aristoteles ide 

dr bevisstheten, tanker, fornuft følger lignende årsak og virknings-løp som at begrep, bevissthet følger en 

tilnærmet ide-form. Kant løser opp litt i definisjons-kravet for begrep, men skiller sterkt de forskjellige 

egenskaper fra hverandre som i fornuft, følelser og kombinasjonen deres i begrepet dømmekraft, som i 

grunnen er vår dom over, og følelse med hendelser. 

Om vi skal forstå Kants bilde av bevisstheten som et mekanistisk syn her er altså ikke helt på det rene, 

neppe avklart, utenom at årsak får etterfølgende virkninger. Altså det neste som adskilte faktorer eller ikke 

som følger det forrige til det neste. Dette kan likeså bety at det fortsetter å være samme sak, men det samme 

kan altså forstås på både adskilt og som en forent kontinuitets-virkning med en slags nyanseflytting av 

energimengder. 

I utgangspunktet vil både en kontinuitet og en adskilt egenskaps-forståelse av noe bety at det kan 

komme fra det forrige. Kort sagt forstått i mange sammenhenger som at adet kommer fra noe annet. Noe 

utenfra, og til oss. Men om det er en sammenhengende virkende kraft så er det ikke lenger det samme å forstå 

dette som utenfra, eller fra noe annet, fordi det da er slik at vi henger sammen med alt annet som en felles 

balansert virkningskraft eller kontinuitet i samme kraftens utvekslingsstyrker, og vi og noe annet er ikke delt 

fra hverandre, kun i en annen modus, en annerledes del av det samme kraftfeltet eller virkeligheten som har 

interaktiv kontakt. Einstein mener det noe lunde slikt. Men han følger ikke opp bevissthets-funksjonens 

virkemåte, på annen måte enn kritikk av Newton og Kants bevissthet om den fysiske natur-funksjonen.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Latin
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A priori, fra det tidligere, forstått som fra noe annet, utenfra, altså virkelig adskilt, vil altså som fysiske 

og bevisste funksjoner bety noe fremmed og fremmedgjørende. Men først og fremst også mystisk, magisk. 

Årsaken til funksjoner kan hverken bevisst eller fysisk forklares, altså hvordan kan bevissthet tenke det neste, 

og hvordan kan fysisk virkning ha bevegelse om ingen faktor i denne har egenskapen selv.  

Her foretrekker ganske mange å henvise dette til en bevissthets eller viljeskraft som ikke har en 

avdekning av denne egenskaps-funksjonen mellom bevisste aksjoner og mellom bevisst og fysisk aksjon. 

Altså hva slags funksjon aktiviserer bevissthet og eller en Natur fysisk om ikke noe annet utløser dette. Altså 

selvirkende Gud, Selvvirkende Natur. 

Eller en kontinuitetsnatur eller kontinuitetstilværelse, kraft, som inneholder drivfunksjonen selv.  

Og alt som er til må være eneste mulighet til virkning, og må inneholde virkningsfunksjonen i seg selv, 

eller innenfor samme funksjons-alt. Altså tilværelsen er også tilværelsen av virkefunksjonen. Om vi skal bruke 

begrepet i seg selv eller bare at det eksisterende inkluderer virkningsfunksjonen er valgfri utrykks-måte. Men 

eksistens-virkning er et litt bredere utrykk enn bare virkningsform, fordi det ikke spesifiserer bare form, men 

virkningsfunksjonen som også danner og gir form-energi-bevegelser, form-energi-virkninger. Det er ikke gitt 

at virkningsform også oppgir en funksjon som gir form og virkning som en logisk funksjon.  

Vi kommer ikke unna å beskrive preferanser som virkningsformer eller virkningsstyrker. Virknings-

form kan lett opprettholde funksjonen å være en mekanistisk virkningsform, med et ubegrenset eller med et 

begrenset virkningsareal. Men virkningsformen viser da ikke til en virkefunksjon. Kun et overfladisk syn på 

dette, det vil si slik det virker for oss bevisst, uten en dypere forståelse av virkning eller årsak til virkning, 

eller begrepet virke-funksjon. Virkningsform gir ikke en klar forståelse av oppløsning eller sammen-føring av 

former og felt. Heller ikke styrken. Derfor er det ikke lett å si at våre fysiske oppdagelser og mål, lover, dermed 

også oppgir hvilke funksjoner som opprettholder eller endrer disse formene, og og med at slike former klart 

endrer seg i form, og også i virkning. 

Såpass vanskelig er det å irettesette eller avklare forholdene med apriori. Det oppgis ingen funksjon-

grunn til tilstanden apriori, altså for rom-egenskap, tids-egenskap, bevegelses-egenskap eller for stoffer og 

felt, eller bevissthets-preferansene hos Kant. Samtidig er det lett forståelig sett i årsak-virknings-rekkefølge-

sammenheng av det som Hume sier, nærhet og fjernhet, at lokale tilstander påvirker hverandre ofte mest, uten 

at det er eneste mulighet da spesielle fjerntliggende eller usynlige årsaker kan påvirke hva vi er vant til. 

Sannsynlig, ja, rekkefølger som det mest deduktive og alminnelige.  

Om alt regulerer hverandre tross det vi kaller tomrom, gjennom likeens dekkende romslige kraftlinjer 

slik Einstein påviser, som virker til å virke overalt, slik som gravitasjonsfelt, styrke, så har vi balanseforhold 

som har en ekvivalent og kontinuerlig virkning i romtiden. Rombevegelser, Eller med retninger, 

rombevegelsesformasjoner, men uten forklaring til styrke-funksjonene, som også er virkefunksjonene for 

balansert utveksling. 

I bevissthets-forståelse, menings-rekkefølgene, så kan ikke denne forståelsens sammenheng spaltes 

opp uten å bli noe annet. Slik sett må helheten i setningsbygningen forstås samlet tross at det er en årsak-

virknings-rekkefølge i menings-oppbygningen. Dette skaper en sikker kontinuitets-sammenheng for tanker, 

bevissthet og meninger på oversikten orienteringen, sorteringen og fornuft og forståelses-funksjoner, og 

følelsesvariasjoner likedan som bevisst oppmerksomhet. Det er ikke mulig å adskille forståelses-summen i de 

enkelte deler som forståelse av saksforholdet. 

Forståelsen har også et inntrykk, en virkning samtidig fra alle de andre behov, sinnsstemninger, 

erfaringer, samt pågående sanse og behovsinntrykk, slik at det er ikke en ut-tømt hendelse for annen 

medvirkende og i-virkende påvirkning av meningsforståelsen. 

Det er på denne måten at vi har en kontinuerlig prosess av en helhet vi tilhører som ikke kan utelukkes 

som element i en felles årsak-virknings-tilstand som endrer seg til neste årsak-virknings-tilstand som en 

balansert utvekslende helhet. I den forstand kan man ikke snakke om at en årsak er utenfra eller en annen, 

fordi det vi har er her, bevisst, og samtidig påvirket av alt det som ikke er tankens mest regulære innholds-

forståelse. At apparatet som er bevisst virker, og med innhold og at disse ikke er uavhengige av hverandre.  

En tilstand i alt er samtidig det forrige sitt innhold som nå er i virkning samtidig som at denne tilstanden 

er årsak til det neste som virkning, slik at samme øyeblikkstilstand er en kombinert helhetlig årsaks-virkning 

i en og samme funksjon. Det er det samme alt som endrer seg, altså det samme som får neste virkning, og da 

kan det ikke komme fra noe annet. Bevisstheten og de fysiske tilstander må da inkludert sin endring være den 

tilstanden som er og virker, fra seg selv til det neste, slik at adskillelsen av menneskets kropp og bevissthet fra 

alt annet blir en kunstig fremstilling av gyldige funksjoner for eksistensfaktorer.  
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Vi kan ikke være adskilt fra resten av helheten. Hverken fra maten eller fra lufta, og de økologiske 

kretsløp, eller om vi vil, virknings-strømmen. Utenfra er ikke lenger et nyttig begrep for bevissthets-forståelse 

og som årsak-virknings-funksjonene som adskilte funksjoner. For når skulle da balanse kunne oppnås. Den er 

alt tilstede overalt. 

Den endrer bare formasjonen sin på en videre balansert måte, som da passer likt og ulikt, altså kun 

endrer indre konfigurasjon lignende strømninger inne i ett lukket vann-kar som tvinges i balanse-utvekslings-

strømmer. Ikke like strømmer, men det samme. Årsak-virknings-forholdet i Differensialkraften fungerer mer 

som en sammenhengende bølge der hele formasjonen gis en drift av samme funksjon, slik at tilstanden i 

helheten er et balansert forhold i samme helhet til den neste tilstanden denne får, og der ikke bare den ene, 

eller visse objekter eller felt er balanse-årsaken, men helheten i en kontinuitet. Med forskjellige formasjoner i 

denne tilstanden så er det aldri snakk om en ventetid fra årsak til virkning, men den samme tilstanden som 

endrer seg like mye overalt fra balansetilstand til balansetilstand.  

Årsak og virkning som inkludert i en utvekslende kontinuerlig kraft, eller balansert kraft slik som med 

en endelig total energi, virkning/bevegelsesmengde, selv om den er uendelig eller endelig, vil i begge tilfeller 

her regnes som konstant, men virkningen vil gjelde for hele kontinuiteten, at alt virker, og som utveksling vil 

det forklare tiltrekning, frastøtning, og nøytral balanse, og at noe passer og annet ikke passer som like og ulike 

i en likevekstprosess. Altså overganger mellom kaos og kosmos som tilstander i samme kraft. At orden kan 

komme i uorden og at uorden kan ordne seg igjen av det samme, spesielt ved utvekslingsform-egenskaper.  

Når så Kant sier at noe kommer utenfra, transcendent, som en faktor han mener er gyldig for 

bevissthetens funksjoner, eller bevisstheten, virkninger her, så kan vi godt spørre om hva det har å si? Om det 

kommer innenfra eller utenfra vet man neppe. Hva er inni og hva er utenfor? Så lenge man ikke kan gi noen 

grunn for funksjonen så finner vi bare rekkefølger og bevisstheten kan ikke se at en forståelse eller en 

rekkefølge kan være foruten resten av innholdet for at det skal gi en smalet forståelse, uten at det blir en annen 

forståelse. Og det neste er at vi ikke finner årsak til sammenligningsfunksjonen vår.  

Bevisstheten er kun en tilstand samlet og ikke avhengig av hvor det kommer fra, men som retningen 

innholdet får i bevisstheten vår som forståelse samlet. At vi kan ta en fysisk sak og sette denne sammen med 

en annen fysisk sak, eller vi går hjemmefra til nabohuset for å hjelpe noen, vil vise rekkefølgen i saksforhold, 

om vi vil skritt for skritt, men her har bevisstheten mer en foregangs-rang enn bare en etter-virkende virkning 

eller årsak. Alle faktorene er årsak og virkning i helhetens løp samtidig.  

Det vil bli det store kretsløpets innvirkningsspill i helhetens balanse, og videre den lokale bevissthetens 

balansegang som viser retningene, og da årsak-virkningsrekkefølger i det samme alt som virker, så det er ikke 

galt å sette opp etterfølgende virkninger eller etterfølgende årsaker, da årsaker også må virke. Dette virker mer 

som at det ene og samme er i en omvandling, og ikke utelukker noen del av seg selv, eller av helheten. 

Bevisstheten blir en like stor del av det som tilstøter som at helheten tilstøter bevisstheten som u-adskillige og 

i kontinuitet.  

Det er i denne sammenhengen at det blir vanskelig å forstå hva Kant mener med at noe kommer 

utenfra, en ytre og indre verden, når det er en og samme med forskjellige endringsformasjoner, som 

oppstandelse av et barn i oppvekst og bevissthetsendring til forskjell fra en som dør, der miljø like meget er 

livsbetingelsen for bevisstheten vår som at energien vi består av er del av samme energi-konstant i helheten 

og derfor at alt opprettholder hverandre like mye enten det e uendeligheten eller hver maur, atom, tanke, som 

finnes i den.  

Kants tankegang forklarer ikke bevisstheten og heller ikke oppstandelsen av kategoriene hans. De 

logiske funksjoner kan benyttes slik han sier, men heller ikke hvordan de logiske funksjoner oppstår kan 

forklares med Kants utsagn. Konsekvensen er at hans utsagn om at noe kommer utenfra og hans beskrivelse 

av bevisstheten og mangel på forklaring til hvordan sammenlignings-funksjoner og begrepsformer oppstår, er 

mulige, gjør at hans årsak-virknings-forhold kun holder til det praktiske dagsverk, hverdagslivet. Men det gir 

ikke noen faste holdepunkter til dømmekraften vår. 

Utenfra, transcendent, fra noe annet, og vet ikke hva, om det ikke er tiltenkt en bevissthet, eller en 

dypere tilværelsesfunksjon, så er det slett ikke mulig å vite hva Kant tenker på. Det er hvordan hele forholdet 

og virkningsmuligheten til årsak-virkning finnes og kan reguleres som mangler hos Kant. Årsak-virkning er 

ikke forklart, kun rekkefølger, og dette har grovt observert som regel de fysiske større årsak-virknings-

endringer, og bevissthets-forståelsenes virke-retninger. Men ikke som u-adskilte enheter.  
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Vi må dykke ned i årsak-virknings-sammenhengen før vi kan redegjøre for Kants antagelser, og disse 

viser ikke at det er noen holdbare svar å holde seg til hos Kant, bare at bevisstheten skyldes noe; og der ute, 

X, med en mulig forklaring som ikke forklarer noe av bevissthet og forståelse, eller hva og hvem vi er, eller 

egentlig hvorfor.  

At pedagogisk metode, opplæring etter rutinerte erfaringer og nye oppdagelser for dette er bra, skole, 

øving og opplæring for orden og oppførsel, med reguleringer i samfunn, og yrkesrettede fag og muligheter for 

fred og godt liv for individ og samfunn har han rett i. Slik er hans nasjonenes råd et dypeste menneskerettslige 

utspill i den forstand at vi som Spinozas råd, skal ta vare på hverandre, (Spinoza: og Naturen, logisk adekvat). 

Han sier det selv: At hva kan vi tro, hva kan vite, hva kan vi håpe på. At det moralske aprioro ikke har 

noe å holde seg til, og Nietzsche spør om det samme: Om bare mennesket finnes og Gud er død, hvilken moral 

kan vi da selv oppdrive? Uten om kun vilje til makt? Dette har jo ikke noe holdepunkt. 

 

Nå kommer de faglige nytte-områder av begrepene apriori og aposteri. 

 

Innen filosofien epistemologi blir kunnskap delt inn i to områder, a priori og a posteriori. 

A priori er her de logiske konklusjoner fra sikre fakta, det vil si den erkjennelsen som er oppnådd 

gjennom fornuften alene. 

At det kun innen fornufts-funksjonen skjer en sammenligning. Men det er klart at fornuften må ha 

innspill som funksjonssystem og må ha referanser som kommer fra virkninger som danner en slags 

strukturformasjon som fornuften kan gjenkjenne eller forstå som preferanser. Det er ikke den gitte formasjons-

strukturen som danner sammenligningsgrunnlaget for fornuften, men hvordan det som tas frem som begrep, 

som husk, som sanser og behov, som virkninger fysisk og bevisst som sammenlignes som like og ulike.  

Slike funksjoner er tilstede. Ikke de preferanseformasjoner som kommer inn til fornufts-

sammenlignings-prosessen som for øvrig er en del av bevissthetens sammenligningsprosess, og der mange 

slike sammenligningsfunksjoner kan avgjøres ubevisst som en del av dette systemet på forhånd. Fornuft 

forstått bevisst er en sammenlignings-funksjon, og langt fra hele sammenligningsprosessen som er satt 

sammen av både ubevisste og bevisste refleksjoner, reaksjoner.  

A priori kommer altså før erfaringen. 

Immanuel Kant beskriver de transcendentale forutsetningene for all empirisk erkjennelse som a priori. 

Det finnes andre saksforhold, referanser for før-erfaringen enn det Kant antageligvis tenker. 

At alle årsaker er før erfaringen: Årsak: Transcendentalt. Hva som fører til erfaringen, altså 

rekkefølgene på hendelser. At noe virker og kan vurdere sammenhenger før erfaringen kommer eller settes 

inn i fornuften. Alle disse funksjoner er sammenligningsfunksjoner som skjer hele tiden, og at bare deler av 

dette danner seg som fokus, sentralt i bevisstheten som alvoret, det som det skal tas hensyn til. Her vil behov 

måtte være til stede for at mer, mindre, passe, skal samstemme med sammenligningsprosessens før, nå, senere. 

A priori er beskrevet som de fornuftens erkjennelser som gjør empiri mulig. 

Nettopp, og det behøver ikke å være transcendent, uopnåelig uforståelig. 

Å ha egenskaper som setter oss i stand til å undersøke noe. At vi har referanser forut for erfaringen 

og undersøkelsene. Denne varianten av apriori er det ikke noe å si på, kun funksjonsgrunnlaget i måten 

sammenhenger blir forstått på.  

Det er ikke mulig at disse funksjoner ikke skjer samtidig når en erfaring skal gjøres, eller 

erfaringen skjer, altså sammenligningsfunksjoner og sammenligningsgrunnlag, og samtidig at dette 

fremdeles er en sammenlignings-funksjon. Vi finner retningen til funksjoner, og husker det forrige 

samtidig med det nåtidige og antagelsen av det neste. Empiri er oppdagelsen av konsekvenser som en 

ny sammenlignings-korrigering av de samme omstillinger. Hadde vi gjettet eller tenkt riktig?  

Begreper som tid og rom er a priori, fordi det ikke er mulig å gjøre en erfaring uten å anerkjenne disse.  

Mange erfaringer er uten tanke på annerkjennelse av rom og tid. Når vi tenker på nettopp 

magesmerter slik Wittgenstein tenker på forholdet om hva som er mest likt ved slike, eller om vi oppfatter 

det likedan, så vil annerkjennelse av tid og rom ofte være helt vekke til normalt. Men vi benytter allikevel 

varighet og omfang, stedet det gjør vondt og hvor vi var i forbindelse med slike smerter. 

Kant sier: Det gir ikke mening å snakke om en begivenhet hvis den ikke har funnet sted i et rom, 

til en gitt tid.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Tid
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Det er slike bevisste og fysiske årsaks-sammenhenger som Kant har et mekanistisk forhold til. På den 

ene siden er rom og tid her abstrakte, på den annen side stoff konkret, og en viss konkret form gis også til 

begrep, tankeformer, bevissthet, men ikke årsaken til disse.  

Fagvitenskapelig: I motsetning til a priori står a posteriori (latin: «fra det senere»), som er 

empirisk erkjennelse.  

Der a priori er noe eviggyldig som nødvendigvis alltid er sant, kan a posteriori endre seg med 

tiden, fordi forutsetningene for erfaringen endrer seg.  

Kants årsak, gjerne også begrepet hans som transcendent, blir benyttet av mange i dag som at noe 

bakenfor eller utenfor med hensikt har gitt årsaksforholdet på en slik måte at det skal bli forståelig for vår 

bevissthet og funksjoner som gjør dette mulig. Slike funksjoner finnes, men det behøver ikke å være gjort med 

en hensikt og det behøver ikke å ligge utenfor den bevisste formasjons-sfærens oppvåkning til en oversikt i 

den forstand at det er brutt, og ikke en del av en kontinuerlig prosess som bevissthetens sammenligning er 

senter for. At forholdene er til stede hele tiden, men tiltar som sammenligningsprosessen faktorer når de møtes 

i nettopp en slik sammenligningsbevisst formasjons-funksjon.  

Matematiske teorem, som Pytagoras' læresetning, er kunnskaper som inngår a priori, og ifølge enkelte 

filosofier er matematikk det eneste som kan bevises og være «sant». 

Matematiske lover er også a priori, fordi de er allmenngyldige, og kommer før erfaringen. At 2 + 2 = 4 vet vi 

er sant, det er ikke en erkjennelse vi først må erfare oss til. Fysiskelover, derimot, er som regel a posteriori, 

ettersom vi ikke kan komme fram til dem ved hjelp av tenkning alene, men må ha empiriske data for å kunne 

formulere dem.  

Jeg påstår til dels at jeg kom frem til de fysiske lover via tenkning, og som samsvarte med noe i 

naturen og erfarings-materialet her. Jeg fant ut av forhold som kunne være sammenligningsbare og 

sammenfalt med de fysiske lover. Kants utsagn som basta eller ikke mulig kan altså drøftes, og har flere 

muligheter enn i hans påstander. 

A priori kan innen vitenskapen bety en viten som man mener å ha uavhengig av empiriske undersøkelser. 

For eksempel utsagnet: «Alle ungkarer er ugifte menn».  

 Dette er logisk sammenligning uten at man vet om man har slike tilfeller som i et utsagn eller ikke, om 

de finnes eller ikke. I tillegg kan alle lyve. Det sanne utsagnet har da annen konklusjon. 

Det er unødvendig å utføre en spørreundersøkelse av ungkarer for å kontrollere deres sivilstatus. For å 

bekrefte, eller avkrefte, dette utsagnet må en trekke en konklusjon ut ifra definisjoner, premisser og 

forutsigelser.  

På den andre siden er utsagnet: «Alle ungkarer er lykkelige» en a posteriori-kunnskap som krever 

empiriske data, for eksempel i form av spørreundersøkelser, for å bekrefte utsagnet. 

Egentlig en induksjon med usikkerhet, intuisjon, antagelse!! 

A priori er en betegnelse som i dag benyttes for de påstander hvor det ikke kreves empirisk 

erfaring for å kunne slå fast om de er sanne eller ...  

a priori - adverb uavhengig av erfaringen, (gitt) på forhånd, uten at nærmere undersøkelser først 

er utført. 

Nå kan ikke erfaringen, husk, sansesignaler og behov finne sted uten sammenligningsfunksjonen, og 

denne medfører den sammenheng vi kaller erfaring, fordi om vi ikke kan samle sammen det som ligger i den 

bevisste formen eller huskens informasjons-struktur som sammenligningsbart med noe likt eller ulikt, så har 

vi ikke en forståelig erfaring eller en erfaring over hode. Erfaring er å tro, vite, få informasjon om noe, at noe 

sammenlignes. En erfaring som kropp, bevissthet har kan ikke komme fra annet enn en virkningskilde, og 

som da blir erfart underbevisst kroppslig eller i bevissthetsprosessens sammenligningsfunksjon. 

Uavhengig av erfaringen er ikke riktig for bevisstheten. Den vil avgjøre saken slik den selv oppfatter 

noe, synes. Det må sammenlignes for at vi skal si at vi har med en sannhet å gjøre. Ellers finnes det ikke noe 

som kan påvirke at eksistensen finnes. Hverken Gud, Naturen, Erfaringen, bevisstheten, liv eller død kan 

påvirke at vi har en virkende eksistens. At om alle dør, så vil eksistensen forbli, og i følge vår kjennskap fysisk 

sett med alle energier i behold.  

All indre funksjon lik all ytre funksjon er funksjoner enten det er arv eller miljø som påvirker retnings-

funksjoner, endrings-funksjoner og form-egenskaps-funksjoner i en organisme som kan ta imot signaler fra 

dette til en bevissthet gjennom virkningsstyrker.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Teorem
https://no.wikipedia.org/wiki/Pytagoras%27_l%C3%A6resetning
https://no.wikipedia.org/wiki/Matematikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Sant
https://no.wikipedia.org/wiki/Matematikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Fysikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Empiriske_data
https://no.wikipedia.org/wiki/Vitenskap
https://no.wikipedia.org/wiki/Empiri
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Konsekvensen er at det vi har med oss fra før er en del av erfarings-materialet på lik linje, enten vi 

tenker på egenskapen åndelig eller materielt, bevisst og fysisk virknings-oppbygning, sammenlignings-

funksjoner, slik at arvelige egenskaper er, men også gir, erfaring. Alle signaler er erfarings-modus, 

styringsmodus, retnings-endringer.  

Kant redegjør ikke for hvorfor eller hvilke funksjoner som kan gi like og ulike, de logiske kategorier, 

logikken, eller hvorfor, hvordan eller hvilken funksjon som gir årsak og virkning. Kant redegjør heller ikke 

hvorfor og hvordan substans, stoff, materie er, fungerer, med tanke på de egenskaper stoffer har, altså 

bindinger eller magnetisk virkning, eventuelt gravitasjon.  

Dette medfører at vi ikke kan være helt sikre på hvordan han forstår årsak og virkning annet enn som 

rekkefølger, der det ene medfører det andre når det er kontakt mellom legemer eller kontakt mellom begrep. 

Hvordan dette så kan virke slik de gjør følger en mekanistisk tankegang. Men de krefter det ikke redegjøres 

for virker det som han anser som det manglende mellomledd i det vi kan kalle en kontinuitet, i og med at han 

har en oppfatning av sammenhengende lovmessighet, ikke så ulikt Newtons.  

Hos Newton er helheten dekket av en uendelig virknings-utstrekning av kraft, og det er grunn til å tro 

at både Newton og Kant her setter sin lit til at Gud opp-dekker de manglende forståelige virknings-ledd i en 

slik helhet. 

Når vi skal forstå årsak og virkning så kan vi ut fra det neste som skal hende ikke si noe om det er 

enkeltstående årsaker uavhengig av hverandre, eller som med kraft-egenskaper eller lignende begrep er en 

sammenhengende bølgefunksjon av samme sammenhengende kraftfunksjon som velter frem i en utvekslende 

balanse-helhet for energi-fordelingene. 

 Årsak og virkning er på denne måten ikke underbygd og klargjort nok ut fra Newtons og Kants 

forklaringer eller antagelser. Nettopp denne uendelige virkende kraftutstrekningen som virker øyeblikkelig, 

er noe som Newton og Kant ikke kan redegjøre for, samtidig som at samme syn skaper en helhet som et 

manglende mellomledd mellom en mekanistisk adskilt delnatur og en kontinuerlig natur i rom og tid, eller i 

romtiden. 

På den annen side er det ingen erfaring som tilsier at ikke det neste er en endring fra en tilstand, og 

derfor en egen måte å forstå fremtid på, enten du går fremover eller rygger tilbake. Slik sett er rekkefølgen på 

årsak og virkning intakt og likedan for Kants syn på saken og de mer holistiske, helhetlige kontinuerlige 

samvirkende funksjoner som en felles funksjonsbundet kontinuerlig kraftlignende natur eller eksistens også 

kan ha. Krefter som er av samme type, og som danner kraft og motkraft, må være lignende en og samme 

naturvirkning, og kan da altså være en og samme kraft, noe som ligner og minner om slik funksjon som 

differensialkraften har. 

Mange av de kategorier og forståelsesformer som Kant har er praktisk nyttige og flere av disse er logisk 

riktige. Rom og tid, bevegelse er derimot likt som virkninger som Kant ikke klarer å gjøre rede for. Det forblir 

med gjenkjennelsen og navnet, hva vi peker til, strekninger og hendelser, og han ikke kan ikke vise hverken 

funksjon eller årsaken til dette. 

På lignende vis er også stoff, materie, de matematiske, geometriske, fysiske årsaker, de egenskaper 

disse substanser eller legemer har, heller ikke årsak- eller funksjons-forklart hos Kant, og slik sett er også 

disse egenskaper sterkt fremmedgjorte. Kant låser seg fast og viderefører tanker som låser fast muligheten til 

å se en balansert og samvirkende funksjon for en felles energi-konstant virkningskraft slik lovene for de 

fysiske tilstander virker. 

Den stående årsak-virknings-forklaringen til Kant ender opp som rekkefølger av adskilte funksjoner, 

som det neste for hendelser, bevegelser, virkninger, bevisste og erfarte funksjoner. Slik sett er begrepet for og 

etter å forstå. At helheten preger funksjonen årsak og den neste virkning har i så fall huller som ikke er fylt. 

Dette er ikke så ulikt Demokrits rom eller tomhet, det tomme rom, som Kant kaller det rene rom, og som også 

omfatter deler av tomheten forstått i østlig filosofisk forstand, noe lignende mellom Platons former og 

Buddhismens tomhet. At tomhet er form og form er tomhet. 

Om noe virkelig er tomt er altså ikke sikkert avklart i disse utsagnene. For hvordan vise dette, eller 

vise til noe et sted vi ikke når frem til og kan undersøke. Om noe er tomt eller ikke, finnes eller ikke, kan ikke 

avgjøres ut fra bare hvordan vi har oppfattet dette. Eksempel er når fysiske måle-eksperter påstår at noe ikke 

finnes i et angitt område fordi vi ikke måler eller ser dette. Den riktige konklusjonen er at vi ikke vet om det 

virkelig er tomt, eller virkelig har egenskaper som energier her. Man kan ikke trekke konklusjoner bare den 

ene veien. Vi vet ikke om det da er noe der eller ikke. 
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Det samme gjelder logiske argumenter. Slik sett har logiske og deduktive målinger en sterk tilknytning 

til bedømmelsen av hva som er og ikke er. Med utgangspunkt i det deduktive kan vi slutte de samme 

konklusjoner at vi ikke vet eller vet, om det er noe der. Om vi derimot tar utgangspunkt i en funksjon vi dette 

være en teoretisk innfallsvinkel på de samme spørsmål. Om en slik funksjon alle veier samsvarer med de 

antatte forhold finnes det i alle fall en mulighet for at funksjonen faktisk er tilfelle som en deduktivt mulig 

tilstand, og en virkelig funksjon i det vi sammenligner med. Ofte viser det seg at årsaken er en annen allikevel. 

Tross dette har de logiske funksjoner en fordel for all sammenligning deduktivt og induktivt, som sammen-

lignings-funksjonens egenskap.  

Fysiskelover, derimot, er som regel a posteriori, ettersom vi ikke kan komme fram til dem ved hjelp av 

tenkning alene, men må ha empiriske data for å kunne formulere dem. 

Det er ikke noe vi kan komme frem til ved tenkning alene fordi denne da ikke har noen informasjon. 

Apriori og aposteri stiller her likt. At vi ikke kan komme frem til fysiske lover ved tenkning uten å ha 

erfart selve naturlovmessigheten det gjelder, er ikke riktig. Vi kan se sammenhenger uten at det er målbart 

matematisk, elelr med enheter, eller med fysiske sammenlignings-måle-enheter. Det er slik at dette kan 

stemme for oss allikevel. Om vi kobler inn matematikk og geometri, måleinstrumenter tall og enheter, fysiske 

enheter, og så sammenligner og beregner, bruker lover vi finner her, og at hva vi tenkte og hva som stemte 

med de fysiske lover, vil da være til dels bekreftet. Det går an å anse en slik tanke som at naturen skal 

samstemme med denne, uten at bevisstheten er årsaken til at naturen stemte med dette.  

At aposteri på en langt lettere og sikrere måte ved erfaring i sin helhet om saken, og tester, målinger, 

beregninger viser dette, for så å beregne hva det neste vil bli som konsekvens. Mange erfaringer er slett ikke 

bygd etter fysiske lover, men gjennom gjentagelse av hva vi finner regelbundet og vanlig, eller hva vi finner 

som sikkert og usikkert, og slik i vanlig språk kan forutsi om hendelser logisk sett. Erfaring settes da inn i 

sammenlignings-formasjon og ligner syllogismene. Men gjentatte erfaringer kan da bli slik som nettopp det 

vi kaller erfaringen med årsak og virkning og at vi som regel kan bekrefte hva som har hendt, hender eller vil 

hende, uten at fysiske lover og beregninger har blitt gjort. 

Uansett så viser Kants begrep til det samme som det neste som deler i bevegelse som i helehet i 

bevegelse i en kontinuitetsbundet prosess, at det neste er virkningen, men alltid det neste sin årsak, noe alt er, 

slik alt hele tiden er det forrige sin virkning. Kant henviser til rekkefølger. Disse adskilte del-substanser som 

fysiske ting og bevissthetens begrep, blir da langt lettere å adskille fra en virkelig binding mellom alt. Kants 

modell kan da lett bli til at reversibilitet forstås som at en felles tid for alle hendelser ikke er det neste men det 

forrige, og alt for lett forstås som en reise for alle virkende naturlover tilbake til fortiden.  

Å rygge blir nær sagt fortid, men det er for oss ikke en fortid. Ikke på klokka, ikke som at verden ellers 

ikke går sin gang. I både åndelige retninger og i kvantefysikken, relativitetsteorier, så benyttes ofte begrep om 

at reversible prosesser er ensbetydende med fortiden, med tanke på muligheter til å bli yngre eller reise tilbake 

i tiden og oppleve sin egen fortid med elementene og virksomheten som var da. 

 

Analyser av dataene apriori og aposteriori: Apriori og aposteri er egentlig kun begrep som 

sammen er en påstand om årsak-virknings-rekkefølge-forløpet, altså stort sett virknings-retningene fra 

det forrige, til nå, til det neste. En beskrivelse av hvilken vei det neste hender på. Sammensetninger, 

sammenhenger, forløps-rekkefølge i meningsoppbygning og i fysiske naturhendelser. Bevisst og fysisk, 

som utsagn for kjent og ukjent, samt likt og ulikt. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fysikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Empiriske_data
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Erfaringen 
 

 Erfaringen, i alle fall en bevisst erfaring, er nå, er her. Alt som finnes er tilstede nå, uansett hvilke tider 

eller hendelser vi tenker på. Erfaringen skiller seg slik ikke ut fra alt annet som finnes. At alt virker på alt eller 

henger sammen betyr at virkningene har interaktiv rolle i alle andre kraftformasjoner som en del av en slik 

helhet. Sett fra differensialkraftens ståsted, funksjon, så betyr dette at husk, erfaring, muligheter for reprise og 

kopi, gjentagelser av lignende struktur-prosess kan lagres lignende hastighetsløkkene posisjonelt. Altså et 

lager, et minne uansett hva vi putter inn eller hva slags lagringsform dette har aktivt eller passivt.  

Poenget er at ingen erfaring er erfaring før det virker, og fysisk sett virker lagrings-strukturer. Det betyr 

at vi kan utløse ubevisste funksjoner som arvelige egenskaper og funksjoner og slik som at ryggmargens og 

kroppsfølelsenes strukturer, prosesser kan fungere refleksivt og ubevisst lignende affekter, eller ut fra 

endringer som lagres i reaksjons-følsomme strukturer, slik som øvelser og erfarte fall-bevegelser, at kroppen 

reagerer fortere elelr mer riktig i neste slik balanse-problem. Allerede angst som kan komme fra fysiske 

signaler vil kunne virke slik at vi ikke vil gå til det stedet vi oppfattet som farlig selv om vi er motivert for å 

prøve. Dette kan også virke som både bevisst og ubevisst fobi.  

I og med at det vi kaller erfaring er en strukturformasjon, virkningseffekt som kan komme fra langt 

unna og nå frem til oss, og sanses, påvirke, utløse behov og affekter, reflekser, så videre som lagring, husk, så 

er dette fordi en virkningsformasjon som finnes uansett endringer av form, virker sterkt nok til at det lagres 

og finner sted i oss som en lagret korrigering av slike signaler eller effekter, energijusteringer. Konsekvensen 

er det samme for om huskstrukturer påvirker bevisstheten eller direkte sanser og behovssignaler påvirker 

bevisstheten, fordi dette vil sammenlignes med om det er kjent eller ukjent form, nettopp som husken.  

Husk og erfaring er her like, selv om det er forskjell på den direkte erfaringen og den fortidige 

erfaringen. Men begge er tilstede nå, altså i bevisstheten. Om så vi på forhånd har strukturer som virker slik 

de gjør, fra arv, eller fysiske tilstander som vi har utviklet underveis i oppvekst og i ernæring, sansning av 

fysiske forhold eller bevisste uttalelser, opplevelser, så vil dette som husk være tilstede selv om det ikke er 

utløst til bevisstheten. I de rette tilfeller utløses signalet og mottas i bevissthetsprosedyrens sammenlignings-

funksjon-strukturer. Det som skjer er mer eller mindre en omplassering av de samme data, informasjoner. Men 

virkningsforholdet er tilstede hele tiden.  

Det er styrken og formasjonen til strukturene som utløser forskjellen mellom om styrken ikke, eller 

litt, eller mye, eller for fullt slår til i bevissthetsprosessen, altså om det glemmes, utelates, eller trekkes inn i 

prosessen hos bevisstheten. Alt er tilgjengelig nå, og kun styrkens strukturformasjon avgjør om det er utelatt 

eller ikke fra en bevisst funksjon. Her er det viktig at opplevelses-prioritets-funksjoner kommer inn i bildet. 

At det vi oppfatter i øyeblikket har informasjoner som selektivt blir prioritert fremfor andre signaler og behov, 

og vil da sende slike strukturvirkninger ut i kropp og husk-systemer, altså bevegelser og minne-lager.  

En virkning vil være tilstede, men behøver ikke å nå frem med den styrken som virkelig blir effektiv 

nok til at bevisstheten får denne inn som et fokus eller en verdig medvirkende bakgrunn i saksforholdet. At 

strukturer for arv, miljø, funksjonelle organer, hjernenervesentre og angst-lyst-funksjoner, er noe som alt er 

der, men som ikke fungerer som erfaringer fra strukturene sine før signalene er sterke nok. Er det ikke en 

ubalansert aktivitet så signaliserer de bare hva som er innenfor normen, normaliteten som at det er passivt, 

ikke noe bra, ikke noe dårlig.  

Vi kan slik se erfaringen som at den betyr noe for oss, og for årsak-virknings-rekkefølger i den grad 

slike erfaringer er viktige og har styrke nok til å dominere underbevisstheten og bevisstheten vår. Intuisjonen 

vår, følelsen, kan faktisk merke retninger og saksforhold uten at detaljene har blitt bevisst forstått av oss, men 

at vi bevisst merker at vi en saks-preget retningsfølelse, og som kan gjelde noe vi oppfatter som konkrete 

hendelser eller handlinger. At vi værer noe. Får teften av noe. Ikke så ulikt instinktsignaler. Den 6 sans, samt 

en mengde sanse-forestillinger om sær-sanser dukker opp i manges bevissthet om slikt, mens det stort sett 

faktisk kan være normalt.  

Poenget er at erfaring er at vi har den nå, eller blir bevisst den nå, og i alle tilfeller er erfaringen med i 

bildet. Å forstå årsak som før, og bevisstheten nå, og som virkning etter-på, er en slags variant av Kants apriori 

og aposteri, som årsak-virknings-rekkefølge, satt ut av den virkende helheten som er tilstede der alt allerede 

er erfaringsmateriale hele tiden, bare ikke oppfatte bevisst. Retningene avgjør hva som er det neste: Årsak/før-

Nå/øyeblikks-endringen-Virkning/Etter-på. At helhetstilstanden endrer seg og det som er sterkest i styrke i 

forhold til strukturer i kropp og bevissthet er det som når bevisstheten 



 

 

308 

At bevisstheten gjenkjenner noe er slik årsak, før, apriori, og hvilke retninger vi ser dette går i er en 

annen del av samme gjenkjennelse, men kan anerkjennes gjennom sammenligningsprosesser for retninger 

generelt, og slik sett avgjøre hva som regnes til aposteri, etterpå, virkningen. I utgangspunktet er ikke utfallet 

gitt av den grunn.  

At vi allerede som helhet er en og samme strukturendring er en måte å se en helhet på der erfaring er 

som alt annet, det evige nuets endringsprosedyre der erfaringen da blir en del av bevissthetens sterkeste 

signalstrukturer fordi dette er balansejustering, graden likevekt-korrigering i forhold til tilstandene vi står oppe 

i. I mellomtiden fra før til etterpå så har alt endret seg. Bevissthetsfunksjons-prosess-strukturer, kropps-

prosedyrer, kosmiske prosedyrer, natur, samfunn, individer og bevisstheter. På sett og vis vil vi da ha igjen 

persepsjonen, sinnsstemningsendringens påvirkningsfaktorer som ved sanser og behov dirigeres i visse 

bevissthetsretninger.  

Erfaringen er da ikke helt den samme hver gang, men kan i grove eller spesielle detaljerte studier virke 

ganske likedanne hver gang. Til nærmere saksforhold ligger normalbalanser i bevissthet og natur så vil de 

virke likedanne og vanedannende for bevissthets-persepsjonen. At proporsjonene og saksforhold ser ganske 

likedan ut. Poenget er at erfaringen ikke er en avgrenset operasjon, og heller ikke begrepsforståelsen, fordi 

alle disse kan endres eller utfylles. Vi kan også miste strukturformasjonen, energiformen, det som vi kaller et 

begrep, altså glemme dette, eller komme til å kombinere begrepsformer med hverandre ubevisst eller bevisst 

som betyr at vi finner på eller oppdager konsekvenser, muligheter, forhold som blir nye for oss der og da. Men 

alt er der allerede i et retnings-løp.  

Uansett hvilken forståelse vi har av årsak og virkning. I en balansert kraft er dette ingen tilfeldighet, 

men ganske sikkert en balansert endringsformasjon som slik sett er mer bestandig enn nødvendig, da 

nødvendig mest kan assosieres med nød for behovs-individer. Men nød er like viktig begrepsdel og 

bevissthets-fokus for liv og mening for livsformer uansett om de er bevisst om dette eller ikke.  

Mening betyr her en relevant sammenheng for opprettholdelse og holdbarhet, og mest bevarelse av 

livs-egenskapene. Vi forklarer ikke helt hva erfaringen er og hvordan den funksjonelt er mulig gjennom 

forholdet til årsak-virkning, før, forut for, nå, etter, etterpå gjennom årsak-virkning. Kun et forløp, retninger 

for dette. Begrepsdannelse og husk blir ikke forklart som funksjon og mulighet bare gjennom årsak-virknings-

rekkefølge. Det er klart at noe er lagret fra før og at noe omdannes til ny lagring, og at dette også gjelder for 

begrep, husk, minne, det vi kaller allerede gitte erfaringer.  

Men det er også arv-tilstandens signaler, videre den fysiske kropps sanser, behov, nerver, 

virkningspotensialer. Vi benytter dermed neppe bare induksjon, deduksjon alene, men samlet, altså ser på 

elementer i saken deres utgangspunkt, funksjoner, hvordan det virker nå, og hva vi finner av fysiske og 

bevisste konklusjoner, virkninger av dette, og som i helhet er endring av strukturformasjonene til energiene.  

Alt videre om erfaringen vil tas opp rundt temaet husk, minne og smerte-lyst, samt om bevissthets-

prosessen, valgfunksjoner, logikk, følelses-styrke og under evolusjons-selektive funksjoner, naturfunksjoner. 

Men: Kant velger apriori, årsak-virkning i tråd med Platons transcendente funksjon, der virkelighet og 

væren er innenfor, og årsak er utenfor. Slik virker ikke årsak og virkning i dagliglivet. Her er det snakk om 

prinsipp, og virkning som gir væren og virkelighet som er utenfor, det ene og annet-het, og hva som skal stille 

opp som det ene og annet-het er ikke like lett å avgjøre, men det kan virke som at det ene er prinsippet som 

ligger utenfor, årsak, det transcendente som gir bevegelse, virkning, ordner forholdene, og slik at Gud har del 

i dette, mens væren og virkelighet er kosmos og verden som væren og virkelighet, alt.  

Her ser det ut som at prinsippet settes utenfor alt. Det er en definisjonssak. Alt dette kan like gjerne 

være iboende prinsipp, immanent, men når det kommer til godhet og snillhet, så virker dette som såpass 

uforståelig som funksjon for Platon og Kant at de velger at noe ukjent og mystisk er årsak til dette likedan 

som værende virkelighet.  

Når man finner ut at man har en kropp og organer og at dette ødelegges med tiden, også av andre 

fysisk, og smertefunksjoner og angst finnes, så er det klart at årsaker og virkninger er tilstedeværende som 

årsak-virkning vi med flid kan unngå som å gjøre vondt mot hverandre. At det er logisk årsak til det onde. At 

tenkt ondt for å vinne, eller avreagere på andre, er altså mulig å forhindre, men vanskelig sak.  

Nå kommer det jo frem fordi dette ikke forstås at Platon og Kant ser bort fra materien, i formen kropp, 

livskropp, som kilde-mål for vondt, og at det gode og det snille er en abstrakt sak. Kropp er slik sett ikke 

oppfunnet enda. Men heller ikke Marx klarte å forstå dette som et moralsk aspekt, fordi han sier at moral vet 

vi enda ikke hva er, men vi vil finne det ut i fremtiden. 
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Begreps-forvirring i fysikken 
 

 Vi tror at vi kan forklare oss godt med å henvise til det vi kjenner til, gjenkjenner, har som felles språk, 

matematisk, eller i språket ellers. Men vi forklarer ikke bevegelse med bevegelse og dytt med dytt. Vi forklarer 

ikke tid med begrepet tid, og ikke rom med rom, eller utstrekning med utstrekning. Vi forklarer ikke former 

med former eller forestillinger med forestillinger. Altså hva deres differensieringer består av, eller i, 

funksjonelt! Bevegelse er en fellesbetegnelse på en spesiell prosess vi merker, det vi kaller forflytning eller 

endring i posisjon i den fysiske verden.  

Men forflytning, dytt-egenskap, bevegelse har enda ikke forklart hva som funksjonelt kan få dette til 

å virke slik, eller at vi har noe slikt, eller hvorfor dytt, forflytning, bevegelses-funksjoner finnes. De fleste er 

sikre nok til å si at det er fordi jeg tenker, finner på noe, og fysisk dytter, beveger, forflytter noe. Men 

bevisstheten må få det fysiske i sin kropp til å virke slik. Bevisstheten har dermed overtatt dyttet, flyttet, 

bevegelsen. Den foregår ved endring av behov, sansning, følsomhet, hvorpå bevisstheten eller oversikten vår 

tilsier at noe bør endres.  

Men at denne tanken, bevisstheten kan merke noe, eller endre på noe som tanke-rekkefølger er samme 

sak. Det er ett dytt av rekkefølgene, det er en forflytning av sammenligningene, av oversiktsbilder, det er en 

sammenlignings-operasjon, og ut fra et behov vi føler at vi skal tilfredsstille hvorpå vilje, lyst og ulyst settes 

inn som faktor, gjerne som viljeskraft, så oppstår formidlings-forskjellen mellom tankesettet og den fysiske 

prosessen. Når noen snakker om tankekraft, så er det ved at de kan sende et blikk, eller utføre en handling 

fysisk som skaper reaksjoner hos noe annet, eventuelt annen person.  

Men det endrer ikke noe på hvorfor vi har slikt, hverken i det guddommelige eller i det fysiske, og det 

ligger ingen klar funksjon-forklaring til at dette kan virke, hende, skje, at det blir en endring, virknings-

forskjell. Vi kunne jo tenke oss alt uten virkning, at noe hender, bare er til, står der stille, eller at det ikke 

finnes noe som man kan påvirke.  

 Dette var startgrunnlaget for meg til å undres på hva som var felles for at noe skjer, hendelse, virkning, 

bevegelse, utveksling, forandring, tid-følelse og tid fysisk, eller i fysikken, i tenkning, bevissthets-forskjeller, 

endring i følsomhet og fysisk virksomhet ellers. Alle stoppet opp ved en aldeles merkelig effekt, virkning, 

funksjon. Den minste enhet, den minste forskjell, av alle disse egenskapene som her er nevnt, ble til ingenting 

om den ble tatt vekk. Men om den minste forskjell av den angitte art, egenskap, type, form, ble til eller var 

der, så kunne det ikke forklares med noe annet enn den minste forskjellen fra at den ikke var.  

Egenskapen ble bare kjent for oss da den var stor nok til at vi kunne observere den, og den virkelige 

minste forskjellen hadde vi sannsynlig kanskje ikke kunne merke.  

Allikevel tilsier tanken, logikken, sammenligningen vår, med at det var en forskjell som kunne 

sammenlignes, med at den minste forskjell fra ingenting, og den minste forskjell til neste minste forskjell, for 

en utbygning av egenskapen til å virke i større målestokk, var at typen egenskap var av denne typen forskjell, 

og ikke kunne få det neste, bit for bit, punkt for punkt, neste for det neste, uten at det var en forskjell enten det 

gjaldt punkt-forklaring eller en kontinuitet, en sammenhengende utstrakt forbindelses-funksjon sett som en 

større del av samme funksjon.  

Et øyeblikk senere, med en kontinuerlig utveksling av øyeblikk-er, der øyeblikket egentlig ikke står 

hundre prosent stille. Den eneste egenskapen som det gikk an å få til å fungere var at egenskapens minste 

enhet og videre-føring av det samme som punkter, det neste, eller kontinuitet, var at det var forskjell. Uten 

denne forskjellen kunne ikke egenskapen oppstå eller videreføres som punkter eller sammenhengende strekk, 

kontinuitet.  

Etter ikke mindre enn 7 års tenkning på dette, og likedan om verdener, dimensjoner og rom, andre 

verdener, videre med former og egenskaper, fysisk, bevissthet eller fremmede egenskaper, mystiske som 

logiske, så oppstod det samme problemet, og samme løsningen på den minste egenskap, av for eksempel, 

dimensjon, rom, tid, bevegelse, virkning, formasjoner, objekter, partikler, energier og det styrketetthet eller 

kraft, hva vi enn vil kalle dette. Hver eneste en hadde denne forskjellen med i seg.  

Men viktigst var det at vi stort sett opplevde at vi hadde noe foran oss, og så virket det eller beveget 

seg, eller at noe skjedde, noe vi kunne merke, samme hva. Det er her jeg fant ut at rommet hadde slik funksjon 

med opp og ned, til alle sideveier, frem og tilbake, over og under, alle retninger, en mengde av slike som ble 

undersøkt og kunne slå fast at rommet var forskjells-oppbygd, altså differensialt.  
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Men med bevegelse eller virkning var det annerledes med noe som vi hadde tilstede. Her var det en 

tilstand var tilstede, som det ble en forskjell ved fra utgangspunktet, slik det var, til slik det ble. Altså: At 

hendelse, at noe skjer, er en forskjell fra den tilstanden som var. Alt forskjellig om det endrer seg, så blir det 

en forskjell fra det som var, og derfor at alle hendelser slik ble en forskjell fra slik det var, som funksjon. En 

forskjells-funksjon som ingen hendelse kunne komme unna.  

Om det samme gjaldt for andre egenskaper, lengde, rom, utstrekning og retninger, bevegelige eller 

ikke, så hadde dette en tilstand, og om det skjedde en endring så ble det endring i tilstanden. Altså en forskjell.  

Det ble klart at i stedet for et abstrakt ord eller forestilling, om samme hva, også forestillinger, men 

slik som rom, tid og formasjonstetthet, energi kraft, så hadde alle det til felles at den minste eksistens var en 

forskjell som ble påbegynt, en forskjell som var lik med samme mengde av det neste, men også ulik mengde 

av det neste, at alle var en forskjells-funksjon som del av egenskapen til alle slike egenskaper som finnes.  

Kort sagt, at forskjells-egenskapen er like virkelig som objektene, som og for hendelsene, som 

formasjonene og endring av energiformene, former og egenskaper. 

 Om forskjellen må være tilstede, må være del av og må være i funksjoner til alt som virker, så kan ikke 

forskjell bare være en del av ordet, av språket, av bevisstheten og tenkningen. Men være en del av bevisstheten 

og de fysiske hendelser og former, også som følsomhet og fornuft, altså at vi merker styrker og kan sammen-

ligne disse, husk, gjenkjennelse, tenkning.  

Med andre ord så kan vi ikke la forskjells-funksjonen være en ubemerket del av det fysiske og bevisste, 

og enten alt bare er forestillinger eller ganske likt slik vi oppfatter naturen og de praktiske behovene våre, at 

utstrekning og virkning virkelig finnes som en utstrakt natur med ekte virkninger av fysisk tid også, og av 

objekter med de egenskaper som skiller dem. Likt som at følsomhet, logikk, bevissthet kan skilles som 

forskjellige virkningsformer, men bevisst som samme bevissthetsfunksjonelle virkningsarena for 

bevisstgjøring av alt forskjellig.  

Kort sagt: Forskjells-funksjonen finnes som en virkelig funksjon, enten det bare er for forestillinger 

som finnes, eller om det bare er fysisk natur som finnes, eller begge deler, eller at bevisstheten og fysisk natur 

er del av en og samme virkelighet, kraft, natur, som har to forskjellige virkningsformer av samme opprinnelse.  

At bevissthet og fysisk natur har oppstått fra samme kraft er i alle fall mange steder en populær 

forestilling, også gjennom den historiske tid, mens det her i dette skriftet ikke tas noen hensyn til populariteten.  

Man undersøker her ikke virkeligheten og oppfatningene gjennom et mål for popularitet, men for 

forståelse, altså en virkelig innsikts-årsak, selv om det sikkert er et behov som er årsak til en slik fordypelse. 

Men det er forskjell på behov også. For noen så kan det være «å slett ikke sette seg inn i noe i det hele tatt, 

kun jakte etter lystdekning, ha det bra, feste, finne på spennende ting og se på filmer». Dette er ikke uten 

innsikts-fulle øyeblikk, men det er ofte passive former for utfordringer, at det samme i en virkelig situasjon 

og innsikt kan kreve mer av oss. Det er ikke få som opprettholder livet gjennom kun å jakte på goder. 

 I hverdagen så gjenkjenner vi bevegelse som bevegelse, men ikke hvorfor bevegelsen er bevegelse, 

eller hvorfor dyttet er ett dytt, eller er mulig, eller at bevegelse er mulig og er til som en av de mulige 

forskjellene i tilværelsen.  

Den funksjonelle forklaringen til dyttenes eksistens, eventuelt kraftens eksistens, effektenes eksistens, 

bevegelses-energienes eksistens, er overhode ikke til stede gjennom annet enn som gjenkjennelser, og at vi 

forkortet lager oss sammenlignings-systemer, konstanter, språk-forståelse, for observasjon av det fysiske, det 

bevisste, følsomhet, psyke, og igjen bare som gjenkjennelser. Ikke rart at enkelte da mener at alt er bare 

forestillinger, i og med at vi ikke dykker langt nok inn i funksjonen, og slår oss til ro med at forestillinger er 

et felles-navn på noe man da «ikke vet hva er» eller «ikke forstår helt».  

 I bevissthets-sammenheng er det om å gjøre å finne saklige preferanser som gjentar seg hos mange, og 

som er betingelser for at virkninger skal utløses, stort sett som årsaks-sammenhenger og som årsaks-rekke-

følger. Da vi ikke alltid rekker å finne ut slikt, så er det de mennesker som ligger nærmest en riktig følsomhets-

observasjon som her kan rekke lengst med omsorg, da omsorgen er den som trengs, behovs-regulering, lenge 

før man har funnet en funksjonell forklaring og en sikrere funksjonelle løsning vi kan sette opp som en sikker 

preferanse i det å få ordnet opp i vanskeligheter; finne ultimate løsninger, om de finnes.  

Ikke så sjeldent er det et menneske med til dels samme trosoppfatninger, livssyn, som ofte enklest når 

frem til den som søker, eller tvinges til problem-hjelp. Hvordan skal man ellers nå frem med ukjente 

trosberetninger eller behandlinger, oppførsel, forklaring til en hjelpe-trengende. 
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 Mange forhold kan ligne et yrke og yrkesskader, hva som oppstår som et problem akkurat i et bestemt 

yrke, eller yrker som har store likheter med det samme, og slik sett at man finner enkelte metoder som fungerer 

veldig bra som løsninger. Her er det ofte mange fysiske detaljer som kan spille en rolle, om vi skal si, nesten 

mekaniske.  

I tillegg er det ofte som med andre tilfeller der det psykiske, tro, livssyn, behovene og den funksjonelle 

følsomheten er kommet i leie situasjoner, og som kan skyldes både livsførsel, fysiske problemer, skader, men 

også rett og slett virkelige skremsler og smerter, angst som har en reel årsak, granatsplinter i hode, at psyken 

belaster nervesentre som kan få blodkar til å sprekke i nervesystemet, at forskjellige informasjoner kolliderer 

med hverandre i forhold til livsoppgaver og behov i livet ellers.  

 I alle tilfeller står vi ovenfor sammenligningsformer, og det blir ofte som Sokrates sier: At man må ta 

utgangspunkt i det ståstedet som et menneskes væremåte, innsikt, erfaringsnivå man befinner seg i, det nivået 

og de saksforhold som personens liv består i, og arbeide videre ut fra denne situasjonen som et moralsk aspekt 

for en videre utvikling eller løsning. 
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Hva Livssyn ikke klarer å oppfatte! 
 

Hvilke referanser vi ikke oppfatter! 

Boka og veiledningen til livssynsgruppene! 

Egen-opplevd erfarings-livssyn! 

Tro og Viten! 

 

 De fleste mener at det finnes noe de vet, føler seg, eller mener å kunne bevise, at er tilfelle, at noe er 

virkelig, eller en virkelighet, som egenskap eller som natur, enten fysisk, eller bevisst, åndelig eller forestilt, 

eller begge deler, fysisk og bevisst/eller åndelig, og de som tror det er samme funksjon som er bevisst og 

fysisk, enten det er som bare forestilling, bare åndelig, bare fysisk, ut fra en og samme kraft-egenskap, eller 

et felles funksjons-prinsipp som gir begge deler. En naturfunksjon, eller som Tao, en funksjon som fungerer i 

bunnen av alt, eller som Buddhismens produkt av bevissthet og fysisk natur, at alt er helhetlig og enhetlig det 

Ene og Det Samme.  

I de fleste andre syn er det slik at man heller har det mer oppdelt, at de forskjellige egenskaper er 

adskilt fra hverandre, som naturfunksjoner eller som bevisste egenskaper, også i både ateistisk og teistisk 

tenkning. Adskilte atomer, adskilt rom, stoff, tid, bevegelse, virkning, og det samme i religiøse eller åndelige 

oppfatninger, at angst er en sak, sinne noe annet, ondt noe for seg og det gode noe for seg selv.  

Gjerne med at det er en Gud eller hjelper for hver egenskap, for eksempel tordenguden, krigsgud, 

kjærlighets-gudinne, med mer. Men også at det kan være er en annen slags åndelig eller annen verdens- eller 

dimensjons egenskap, for eksempel en usynlig dimensjon som del av oss selv, vår verden, der en hjelper, 

engel, makt eller kraft er spesielt dedikert til akkurat oss, eller noe/noen vi finner aksept for at de hjelper i 

tillegg til oss. 

 Vi mener å ha kjennskap til en mengde følelser og sinns-stemninger, husk og bevissthets-egenskaper, 

samt en rekke praktiske saker, hverdagsliv, som følelse av hva liv er, eller gir oss. Og vi kan tale om skjebne, 

årsak og virkning, at alt er bestemt som natur-funksjons-rekkefølger, selv også for bevissthets-prosesser i noen 

tilfeller, eller at noe, eller alt, er forutbestemt, eller har utgangspunkt i oss selv som vårt eget behov for å bygge 

oss opp, i andre tilfeller, det å se eller føle virkeligheten erfart som om at vi lager, skaper, vår verden selv.  

Her kan vi: troende eller ikke, snakke om hell eller uhell, lykke og ulykke, bestemt eller at vi kan re-

bestemme virkelighets-forløpet: Som forestilling eller som virkelighet vi kan påvirke, om alt ikke bare er 

forestillinger. Det er i slike sammenhenger at vi taler om, spør oss selv, har tro på eller tar for gitt at vi kan 

styre noe, eller styre alt bevisst, endre forløp, eller rette opp feilaktige forløp, i den forstand at vi overhode 

ikke kan gjøre noe utover slik vi oppfatter saker, at bevisstheten er en tvungen slave av årsak-virkning-

rekkefølger.  

At vi kun er i den tro at vi gjennom raske overblikk, gjentatte ganger kan føle oss sikre i våre av-

gjørelser som at det er vi som styrer prosessen selv, selv om vi ikke gjør dette; at omstendighetenes preferanser, 

forhold, legger det alt til rette, og vi uten å forstå bakgrunnens prosesser og påvirkning tror eller mener at vi 

absolutt som bevissthet er befridd fra alle andre omstendigheter som fri til å tro, til å vite, til å styre, til å 

avgjøre alt selv.  

Om vi i den forstand begynner å snakke om en av alle felles former for å oppnå noe, som regel alle 

hverdagslige og kroppslige behov, sanse-forhold som smak og behag, estetiske endringer med omstendigheter 

eller bevisst domfellelse over slikt, At vi da stiller oss med bevissthets-funksjonen vår, bak viljen, og styrer 

denne, som at vi har vilje til ikke- eller til hva som helst, alt. At vi har fri vilje eller ikke. Hva skal man den 

frie viljen om det ikke finnes noe behov, eller ikke finnes noen bevissthet? 

Vi skal da teste hvor meget folk tror av sin egen tro, og hvor mye noen kan vite om sin egen viten, slik 

de oppfatter at verden kan være, virker ut fra deres ståsted, livssyn og kunnskap. 

Å tro. Hvor meget kan du om din egen tro? Mange finner mye av den troen som foresatte, samfunnet 

de lever i og mest nært inntil seg, ofte ganske lokalt, men også som nasjonale og internasjonale grener, så har 

mange barn ganske øyeblikkelig, eller over tid, en tillit til de som blir sagt, fortalt, som gis som svar til dem. 

Barnet behøver bare å tro at det ikke forstår riktig så meget selv enda, og at det er derfor de spør. De vil på en 

måte orientere seg.  
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Dersom et barn ikke forstår svaret, eller hvordan det som er årsak, grunngitt som svar, hvordan det kan 

gå til, så kan et barn, alt etter hvor lett, og mange ganger alvorlig, godta et svar, selv om det ikke forstår helt 

innholdet i svaret. Det ligger gjerne et behov for oss bak et spørsmål, uten at vi alltid vet hvilket eller hvorfor, 

utenom en slags orienterings-trang. Det kan godt holde at at de bare hører ett svar uten forståelse i det helet 

tatt, og forstår at det kanskje med tiden viser seg å være et forståelig allikevel. Altså en grad av tillit, å tro at 

svaret finnes, en forklaring, en forståelse man får i fremtiden. 

I grunnen behøver da folk stort sett ut fra barne-orienteringen slett ikke å ha noen spesiell fast 

referanse-forankring, egentlig ikke et fast holdepunkt, fordi hele holdepunktet ligger i tilliten til at det er et 

svar, og at mor, far, den som fortalte det, virket til å vite dette, og nye spørsmål kan så vente til senere. Svaret 

kan være at Naturen virker slik, eller at det er naturens lover, at det fysiske virker slik med de fysiske krefter. 

Svaret kan være enklere; fordi far har lagd dette for at vi skal få saken til å virke!?  

Andre svar kan være at det er Gud som har skapt dette for at vi, eller det skal være sånn, fint, brukbart, 

eller av en grunn bare Gud vet. Ja. Mange kan gjøre noe, lage noe uten at vi får vite hvordan, men for at noe 

skal fungere til gode eller onde formål, altså et eller annet behov, lyst og ulyst, uten at man må oppgi grunnen 

for at det har en slik farge, eller at slike saker finnes. Det er ofte en grense for barnas fantasi også om hvor 

dypt man skal gå. Både Naturen og Gud er henvisninger som mange gir fordi at barnet, andre, ikke skal gruble 

seg i hjel på dette, eller fordi vi ikke vet det innerste svaret på saksforholdet selv.  

I andre tilfeller kan trusler benyttes, og noen ganger virke, slik at om du ikke skjønner at det er Naturen 

som fungerer slik, og du tror at det finnes guder, ånder, så vil jeg ikke prate mere med deg fordi du er håpløs! 

Eller at dersom du ikke tror på Gud så burde jeg sette deg ut i naturen, eller jage deg bort, eller hekst skulle 

ønske at du var død, stort sett fordi de foresatte mener selv at dette er eneste sannhet, eller i frykt for straff. 

Mange barn vil da bli så redde at de tar Naturen, Marx eller Gud på alvor, og retter seg inn etter det de 

får beskjed om slik, eller setter seg inn i læren for ikke å feile, eller for å forstå mer av det synet som de bør 

rette seg etter. Ikke i noen av tilfellene må det være slik at barnet, eller den andre, av den grunn virkelig tror 

at det er slik, eller blir troende eller ikke-troende. Det merkelige er at både troende og ikke-troende kan være 

terrorister, slemme, drepe, lyve, være ondskapsfulle etter noter.  

Like merkelig som at troende og ikke-troende har flest mennesker, ofte over 60-70 prosent i alle disse 

grenene som vil ha fred, vil hjelpe, er snille, vil bevare mennesker og samfunnet rundt seg, vil bygge helse, 

kropp, samfunn og beskyttelse opp, og om nødvendig løfte verden opp i samlet løft. Men dagliglivet krever 

sitt, slik at det oftest blir mest av at de ikke orker så mye av dette, og at helsen sier stopp til slik dugnad.  

At 10 prosent i samfunn danner hardere kjerner, mer kompromissløse, eller med brodd til de andre, 

makt og hersker-trang er vanlig. I mange stammesamfunn kan det være stor ro, mens andre stammer er opplært 

ganske aggressivt, om det er mot fremmede eller grunnet farefull natur rundt seg. Selv rolige tilstander danner 

arrogante og volds-interesserte individer, grupper. Men til syvende og sist finnes det individer og grupper som 

setter seg veldig godt inn i egen tro, og utøver denne med både handlinger, bevisst styrke, fysisk styrke. Om 

så det er god praksis, men at dårlig praksis finnes.  

Av de som tror, er mer orientert, eller som er sterkt troende og anser sitt syn som virkeligheten, så kan 

dette være både med mindre og større kunnskap til eget livssyn, eller med uvitenhet eller god innsikt i sin 

religions årsaker, tilblivelse, historie. Altså ofte grunner for tilhørighet, og med ett ganske vrangt syn på andres 

syn, eventuelt fiendes-skap til andre syn. Nå er også innholdet i de fleste store religioner slik at vårt folk, vår 

stamme, er de utvalgte, beste, og samtidig krigsskole-religioner, med motstand, fiendebilde til andre folk, 

stammer og livssyn.  

Selv med ørsmå forskjeller mellom indianerstammer i USA fra gammelt av så kunne dette være grunn 

nok for å ta avstand fra nabostammen. Fiendes-skap, anse annet som hedning-skap, avvisnings-plikt og 

eventuell voldelig angrep ligger nedfelt i religionen, eller ideologien. Altså ateistiske og teistiske livssyn som 

ikke aksepterer andre tros-systemer og med vold mener at de handler rett med å utrydde de andre, eller sperre 

tilgangen til goder, og nødvendig for dem. Det står hvordan krigere skal opplæres, trene, og samles, og 

angreps-formene og likvidering av de fremmede. 

Den enkelte i et samfunn vender seg til både et urolig vanskelig, farefullt samfunn og gode samfunn, 

og som slik der folk flest klarer å finne veier til det vanlige og mest normale til livsopphold, og selv om det 

kan være svært slitsomt. Vi kan gå inn i hvilket som helst samfunn og finne en roende, ikke-troende, en som 

tror fast på Guds makt og paradis, og en som tror naturen er funksjonell nok i seg selv.  
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Spørsmålet er da: Hvor mye tror du om din egen tro, og hvor mye vet du om din egen viten.  

Mange har nemlig antatt sin tro/viten, eller antagelse, videre overbevisningen ut fra at de mener å ha 

erfart saken på en eller annen måte, mens mange også har trodd på saken men har ikk andre argumenter enn 

sine og de fleste som behovene i daglige virke og gjøre-mål. Vi kan nå spørre både troende og ikke-troende, 

likedan som vitende om følgende: Hvor mye tror du eller vet du om din tro, og i hvilken grad mener du at du 

har tilegnet deg og har som virkelig viten? 

Etter en god stund med innføring av hva den andre tror på, hvorfor, hva det gir, og regnes som sant, 

troverdig, trygt og tillitsfullt, og hva det er som ikk regnes som dette av annen tro, og hvilke ritualer og regler 

man forholder seg til som veiledning og holdbarhetsgrunner, moral, estetisk, altså hensynsfullt og skjønt, bra, 

med eller uten nedgang og oppgang av følelseslivet, behovene man har hatt i sin tros-periode, så langt, så kan 

vi spørre videre om hver av de sakene som noen tror på: Ikke for om graden av nødvendighet, og behov for 

personene, men for en oversikt og innsikt vi alle kan få: 

Hvor mye mer tror du kan sies om den egenskapen du tror på, og om andre egenskaper man tror på? 

Hvor mye mer kan eventuelle felt, del-saker og samlesaker utvides i omfang. Det kan ta litt tid, men etter hvert 

innser de troende, likedan som sanrt den vitende skal innse etter hvert, at det man tror kan utvides i det 

uendelige, og under denne samtalen, til ufattelige mengder med innsikt og muligheter innenfor egen tro, om 

hvor langt og mangfoldet i disse mengdene er, til at man kan innse at denne mengden kan være uendelig.  

Vi kan gå videre til spørsmål om årsaker og funksjoner ved de sakene vi tror på, og finne ut videre at 

det er et hva ikke bare i byggingen utover i mengde vi kan tro om egen tro, men også innover, altså årsaker 

og funksjoner som ligger til grunn eller må virke for at tilstandene skal være mulig; ymse grunner, men enkelte 

er det vanskeligere å komme bort fra, enn andre. At vi er tilstede, at vi er bevisste, at noe må virke, at når 

egenskaper eller holdninger er holdbare i den faktiske tilværelsen vi er i eller ikke. 

Hvor mye har vi lest om vår tro, satt oss inn i , krysseksaminert, eller kritisk vurdert rundt saks-

forholdene i læren, eller alle dens lærebøker, og diskutert med andre i samme tro.  

Svaret er at det er forbausende lite vi tror på, kan om egen tro, i forhold til den mengden vi kunne ha 

trodd, eller som må kunne tenkes eller finnes av hva vi kan tro som den trosgren vi har. Forskjellen er nesten 

uendelig. Det vi kan si er at et gammelt utsagn på en vikinge-åre 1000 år tilbake eller mer, som også faller 

sammen med samme utsagn kanskje 4000 år tidligere i den gamle verden, I Sumer og tilstøtende områder, i 

østen og vesten; At Mennesket vet lite! Men her ble det sagt om hva man tror, tror, men synes og vite, ha som 

fast holdepunkt. Tro nytter, er rett. Gir mest riktig oversikt for en selv?! 

 

Vi går da til begrepet å vite, vet, hva vi vet; som sikkert for de fleste av oss, eller som tro, at vi vet, 

eller skiller tro ut som det vi ikke vet sikkert. 
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Spørsmålene vi stiller til oss og andre, og til vår tilværelse. 
 

Referat-analyse: 
Referat fra innledning om de samme temaer fra et innlegg på internett, og relevant for denne saken jeg 

skal ta opp her: Referat: «Makten i de riktige spørsmålene. Enten du skal drive intervjuer, 

medarbeidersamtaler eller i en annen sammenheng ha behov for å vite mer om makten i de riktige spørsmålene 

og hvordan de stilles.  Det er ikke bare journalister og politibetjenter som bør kunne om makten i de riktige 

spørsmål - og hvordan du bør stille dem. Enten du skal lede en gruppe, ansette nye personer, ha 

medarbeidersamtaler eller noe helt annet, vil du nok ofte oppleve å ha behov for å kunne stille de riktig gode 

spørsmålene som vil lede deg til nøyaktig de svarene du behøver.». Referat slutt. 

 Her er det jo snakk om samfunns-virksomme tilfeller om orientering og oversikt, og ikke så lite rettet 

mot politiske, tekniske, økonomiske, og kanskje økologiske tilfeller, men også fag- og dybde-forståelse av 

temaer. Forskning som eksempel, at det kan være bra om vi stiller de rette spørsmålene. 

Også begrep, viten om, forståelse for: Hvilke referanser vi ikke oppfatter! Boka og veiledningen til livssyns-

gruppene! Egen-opplevd erfarings-livssyn! Tro og Viten! Alt som ikke er ferdig-endt kunnskap! 

 Jeg må her gjenta noe jeg har skrevet under et annet saksforhold, men som er viktig korrigering, 

orientering for leseren for å forstå hvor jeg vil med hva vi spør om, etter, lurer på, eller antar? 

Repetisjon: 2 sider: «De fleste mener at det finnes noe de vet, føler seg, eller mener å kunne bevise, 

at er tilfelle, at noe er virkelig, eller en virkelighet, som egenskap eller som natur, enten fysisk, eller bevisst, 

åndelig eller forestilt, eller begge deler, fysisk og bevisst/eller åndelig, og de som tror det er samme funksjon 

som er bevisst og fysisk, enten det er som bare forestilling, bare åndelig, bare fysisk, ut fra en og samme kraft-

egenskap, eller et felles funksjons-prinsipp som gir begge deler. En naturfunksjon, eller som Tao, en funksjon 

som fungerer i bunnen av alt, eller som Buddhismens produkt av bevissthet og fysisk natur, at alt er helhetlig 

og enhetlig det Ene og Det Samme.  

I de fleste andre syn er det slik at man heller har det mer oppdelt, at de forskjellige egenskaper er 

adskilt fra hverandre, som naturfunksjoner eller som bevisste egenskaper, også i både ateistisk og teistisk 

tenkning. Adskilte atomer, adskilt rom, stoff, tid, bevegelse, virkning, og det samme i religiøse eller åndelige 

oppfatninger, at angst er en sak, sinne noe annet, ondt noe for seg og det gode noe for seg selv.  

Gjerne med at det er en Gud eller hjelper for hver egenskap, for eksempel tordenguden, krigsgud, 

kjærlighets-gudinne, med mer. Men også at det kan være er en annen slags åndelig eller annen verdens- eller 

dimensjons egenskap, for eksempel en usynlig dimensjon som del av oss selv, vår verden, der en hjelper, 

engel, makt eller kraft er spesielt dedikert til akkurat oss, eller noe/noen vi finner aksept for at de hjelper i 

tillegg til oss. 

 Vi mener å ha kjennskap til en mengde følelser og sinns-stemninger, husk og bevissthets-egenskaper, 

samt en rekke praktiske saker, hverdagsliv, som følelse av hva liv er, eller gir oss. Og vi kan tale om skjebne, 

årsak og virkning, at alt er bestemt som natur-funksjons-rekkefølger, selv også for bevissthets-prosesser i noen 

tilfeller, eller at noe, eller alt, er forutbestemt, eller har utgangspunkt i oss selv som vårt eget behov for å bygge 

oss opp, i andre tilfeller, det å se eller føle virkeligheten erfart som om at vi lager, skaper, vår verden selv.  

 Finnes årsak og virkning som en logisk selvfølgelig funksjon i en natur-kraft, så vil jo også dette gi 

rekkefølge-forløp slik vi er vant til. 

Her kan vi: troende eller ikke, snakke om hell eller uhell, lykke og ulykke, bestemt eller at vi kan re-

bestemme virkelighets-forløpet: Som forestilling eller som virkelighet vi kan påvirke, om alt ikke bare er 

forestillinger. Det er i slike sammenhenger at vi taler om, spør oss selv, har tro på eller tar for gitt at vi kan 

styre noe, eller styre alt bevisst, endre forløp, eller rette opp feilaktige forløp, i den forstand at vi overhode 

ikke kan gjøre noe utover slik vi oppfatter saker, at bevisstheten er en tvungen slave av årsak-virkning-

rekkefølger.  

At vi kun er i den tro at vi gjennom raske overblikk, gjentatte ganger kan føle oss sikre i våre av-

gjørelser som at det er vi som styrer prosessen selv, selv om vi ikke gjør dette; at omstendighetenes preferanser, 

forhold, legger det alt til rette, og vi uten å forstå bakgrunnens prosesser og påvirkning tror eller mener at vi 

absolutt som bevissthet er befridd fra alle andre omstendigheter som fri til å tro, til å vite, til å styre, til å 

avgjøre alt selv. Om vi i den forstand begynner å snakke om en av alle felles former for å oppnå noe, som 

regel alle hverdagslige og kroppslige behov, sanse-forhold som smak og behag, estetiske endringer med 

omstendigheter eller bevisst domfellelse over slikt.  
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At vi da stiller oss med bevissthets-funksjonen vår, bak viljen, og styrer denne, som at vi har vilje til 

ikke- eller til hva som helst, alt. At vi har fri vilje eller ikke. Hva skal man den frie viljen om det ikke finnes 

noe behov, eller ikke finnes noen bevissthet? 

Vi skal da teste hvor meget folk tror av sin egen tro, og hvor mye noen kan vite om sin egen viten, slik 

de oppfatter at verden kan være, virker ut fra deres ståsted, livssyn og kunnskap. 

Å tro. Hvor meget kan du om din egen tro? Mange finner mye av den troen som foresatte, samfunnet 

de lever i og mest nært inntil seg, ofte ganske lokalt, men også som nasjonale og internasjonale grener, så har 

mange barn ganske øyeblikkelig, eller over tid, en tillit til de som blir sagt, fortalt, som gis som svar til dem. 

Barnet behøver bare å tro at det ikke forstår riktig så meget selv enda, og at det er derfor de spør.  

De vil på en måte orientere seg. Dersom et barn ikke forstår svaret, eller hvordan det som er årsak, 

grunngitt som svar, hvordan det kan gå til, så kan et barn, alt etter hvor lett, og mange ganger alvorlig, godta 

et svar, selv om det ikke forstår helt innholdet i svaret. Det ligger gjerne et behov for oss bak et spørsmål, uten 

at vi alltid vet hvilket eller hvorfor, utenom en slags orienterings-trang.  

Det kan godt holde at de bare hører ett svar uten forståelse i det helet tatt, og forstår at det kanskje med 

tiden viser seg å være et forståelig allikevel. Altså en grad av tillit, å tro at svaret finnes, en forklaring, en 

forståelse man får i fremtiden. 

 I grunnen behøver da folk stort sett ut fra barne-orienteringen slett ikke å ha noen spesiell fast 

referanse-forankring, egentlig ikke et fast holdepunkt, fordi hele holdepunktet ligger i tilliten til at det er et 

svar, og at mor, far, den som fortalte det, virket til å vite dette, og nye spørsmål kan så vente til senere. Svaret 

kan være at Naturen virker slik, eller at det er naturens lover, at det fysiske virker slik med de fysiske krefter. 

Svaret kan være enklere; fordi far har lagd dette for at vi skal få saken til å virke!? Andre svar kan være 

at det er Gud som har skapt dette for at vi, eller det skal være sånn, fint, brukbart, eller av en grunn bare Gud 

vet.  

Ja. Mange kan gjøre noe, lage noe uten at vi får vite hvordan, men for at noe skal fungere til gode eller 

onde formål, altså et eller annet behov, lyst og ulyst, uten at man må oppgi grunnen for at det har en slik farge, 

eller at slike saker finnes. Det er ofte en grense for barnas fantasi også om hvor dypt man skal gå. Både Naturen 

og Gud er henvisninger som mange gir fordi at barnet, andre, ikke skal gruble seg i hjel på dette, eller fordi vi 

ikke vet det innerste svaret på saksforholdet selv.  

 I andre tilfeller kan trusler benyttes, og noen ganger virke, slik at om du ikke skjønner at det er Naturen 

som fungerer slik, og du tror at det finnes guder, ånder, så vil jeg ikke prate mere med deg fordi du er håpløs! 

Eller at dersom du ikke tror på Gud så burde jeg sette deg ut i naturen, eller jage deg bort, eller helst skulle 

ønske at du var død, stort sett fordi de foresatte mener selv at dette er eneste sannhet, eller i frykt for straff. 

Mange barn vil da bli så redde at de tar Naturen, Marx eller Gud på alvor, og retter seg inn etter det de 

får beskjed om slik, eller setter seg inn i læren for ikke å feile, eller for å forstå mer av det synet som de bør 

rette seg etter. Ikke i noen av tilfellene må det være slik at barnet, eller den andre, av den grunn virkelig tror 

at det er slik, eller blir troende eller ikke-troende.  

Det merkelige er at både troende og ikke-troende kan være terrorister, slemme, drepe, lyve, være 

ondskapsfulle etter noter. Like merkelig som at troende og ikke-troende har flest mennesker, ofte over 60-70 

prosent i alle disse grenene som vil ha fred, vil hjelpe, er snille, vil bevare mennesker og samfunnet rundt seg, 

vil bygge helse, kropp, samfunn og beskyttelse opp, og om nødvendig løfte verden opp i samlet løft.  

Men dagliglivet krever sitt, slik at det oftest blir mest av at de ikke orker så mye av dette, og at helsen 

sier stopp til slik dugnad. At 10 prosent i samfunn danner hardere kjerner, mer kompromissløse, eller med 

brodd til de andre, makt og hersker-trang er vanlig. I mange stammesamfunn kan det være stor ro, mens andre 

stammer er opplært ganske aggressivt, om det er mot fremmede eller grunnet farefull natur rundt seg. Selv 

rolige tilstander danner arrogante og volds-interesserte individer, grupper. 

 Men til syvende og sist finnes det individer og grupper som setter seg veldig godt inn i egen tro, og 

utøver denne med både handlinger, bevisst styrke, fysisk styrke. Om så det er god praksis, men at dårlig praksis 

finnes.  

Av de som tror, som er mer orientert, eller som er sterkt troende og anser sitt syn som virkeligheten, 

så kan dette være både med mindre og større kunnskap til eget livssyn, eller med uvitenhet eller god innsikt i 

sin religions årsaker, tilblivelse, historie. Altså ofte grunner for tilhørighet, og med ett ganske vrangt syn på 

andres syn, eventuelt fiendes-skap til andre syn. Nå er også innholdet i de fleste store religioner slik at vårt 

folk, vår stamme, er de utvalgte, beste, og samtidig krigsskole-religioner, med motstand, fiendebilde til andre 

folk, stammer og livssyn.  
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Selv med ørsmå forskjeller mellom indianerstammer i USA fra gammelt av så kunne dette være grunn 

nok for å ta avstand fra nabostammen. Fiendes-skap, anse annet som hedning-skap, avvisnings-plikt og 

eventuell voldelig angrep ligger nedfelt i religionen, eller ideologien.  

Altså ateistiske og teistiske livssyn som ikke aksepterer andre tros-systemer og med vold mener at de 

handler rett med å utrydde de andre, eller sperre tilgangen til goder, og nødvendig for dem. Det står hvordan 

krigere skal opplæres, trene, og samles, og angreps-formene og likvidering av de fremmede. 

 Den enkelte i et samfunn vender seg til både et urolig vanskelig, farefullt samfunn og gode samfunn, 

og som slik der folk flest klarer å finne veier til det vanlige og mest normale til livsopphold, og selv om det 

kan være svært slitsomt.  

 Vi kan gå inn i hvilket som helst samfunn og finne en roende, ikke-troende, en som tror fast på Guds 

makt og paradis, og en som tror naturen er funksjonell nok i seg selv.  

Spørsmålet er da: Hvor mye tror du om din egen tro, og hvor mye vet du om din egen viten? 

Mange har nemlig antatt sin tro/viten, eller antagelse, videre overbevisningen ut fra at de mener å ha erfart 

saken på en eller annen måte, mens mange også har trodd på saken men har ikke andre argumenter enn sine 

og de fleste som behovene i daglige virke og gjøre-mål. 

 Vi kan nå spørre både troende og ikke-troende, likedan som vitende om følgende: Hvor mye tror du 

eller vet du om din tro, og i hvilken grad mener du at du har tilegnet deg og har som virkelig viten? 

 Etter en god stund med innføring av hva den andre tror på, hvorfor, hva det gir, og regnes som sant, 

troverdig, trygt og tillitsfullt, og hva det er som ikke regnes som dette av annen tro, og hvilke ritualer og regler 

man forholder seg til som veiledning og holdbarhetsgrunner, moral, estetisk, altså hensynsfullt og skjønt, bra, 

med eller uten nedgang og oppgang av følelseslivet, behovene man har hatt i sin tros-periode, så langt, så kan 

vi spørre videre om hver av de sakene som noen tror på: Ikke for om graden av nødvendighet, og behov for 

personene, men for en oversikt og innsikt vi alle kan få: 

 Hvor mye mer tror du kan sies om den egenskapen du tror på, og om andre egenskaper man tror på? 

Hvor mye mer kan eventuelle felt, del-saker og samlesaker utvides i omfang. Det kan ta litt tid, men etter hvert 

innser de troende, likedan som snart den vitende skal innse etter hvert, at det man tror kan utvides i det 

uendelige, og under denne samtalen, til ufattelige mengder med innsikt og muligheter innenfor egen tro, om 

hvor langt og mangfoldet i disse mengdene er, til at man kan innse at denne mengden kan være uendelig.  

Vi kan gå videre til spørsmål om årsaker og funksjoner ved de sakene vi tror på, og finne ut videre at 

det er et hva ikke bare i byggingen utover i mengde vi kan tro om egen tro, men også innover, altså årsaker 

og funksjoner som ligger til grunn eller må virke for at tilstandene skal være mulig; ymse grunner, men enkelte 

er det vanskeligere å komme bort fra, enn andre. At vi er tilstede, at vi er bevisste, at noe må virke, at når 

egenskaper eller holdninger er holdbare i den faktiske tilværelsen vi er i eller ikke. 

 Hvor mye har vi lest om vår tro, satt oss inn i, krysseksaminert, eller kritisk vurdert rundt saks-

forholdene i læren, eller alle dens lærebøker, og diskutert med andre i samme tro.  

Svaret er at det er forbausende lite vi tror på, kan om egen tro, i forhold til den mengden vi kunne ha trodd, 

eller som må kunne tenkes eller finnes av hva vi kan tro som den trosgren vi har. Forskjellen er nesten uendelig. 

Det vi kan si er at et gammelt utsagn på en vikinge-åre 1000 år tilbake eller mer, som også faller 

sammen med samme utsagn kanskje 4000 år tidligere i den gamle verden, I Sumer og tilstøtende områder, i 

Østen og Vesten; At Mennesket vet lite! Men her ble det sagt om hva man tror, tror, men synes og vite, ha 

som fast holdepunkt. Tro nytter, er rett. Gir mest riktig oversikt for en selv?! 

Vi går da til begrepet å vite, vet, hva vi vet; som sikkert for de fleste av oss, eller som tro, at vi vet, 

eller skiller tro ut som det vi ikke vet sikkert. 
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Nøkkel-forståelser 
 

Vi stiller spørsmål, ofte til hvor noe kommer fra. Dette betyr at vi spør etter det foregående som årsak 

til den saken vi lurer på, livs-egenskaper, naturen, men også til hvorfor det virker som det gjør.  

Med spørsmål hvorfor, og det forrige som årsak til virkning, så vil spørsmålet hvor noe kommer fra, 

virkelig virke sterkt illustrerende når man kan se på ledd i anatomien, i nervesystemet, i forholdet hjerte-

muskel som pumper blod, celle-organeller som arbeider med stoffskifte vårt, sanse-organer og behovs-

organers signaler.  

At gifter, virus, bakterier, og infusjons-dyr kan komme inn i kroppen vår, og at vi kan bruke medisiner 

som i mange tilfeller gjør oss friske. Dette betyr at det spørsmålet som troende stiller om hvor vi kommer fra 

og kan virke, lett kan vise til egg og sed-celler, vekst av en celle frem til et helt menneske, og lignende for 

hele naturen.  

Vi ser altså at en enorm mengde av våre spørsmål besvares etter hvert med forholdet mellom individer, 

natur og individer, og vår kroppslige virkemåte, og også om forløp som alt vi bedriver av behov, næring, mat, 

drikke, hvordan klare seg i naturen eller i verden, at vi kan peke til historien som hva vi har lært, skoler for 

den kunnskapen vi har fått, som ett ledd i rekkefølger fra det forrige til det neste. 

Slik sett er det ikke lett å si hvor og hva som da er Guds-rekkefølger eller Natur-rekke-følger, annet 

enn at om slike svar logisk forklares ut fra naturforholdene, så kommer vi alltid tilbake til spørsmålet; men ja 

hvorfor det, hvorfor virker dette? Men spørsmålet gjelder egentlig både Gud, Naturen og mennesker. Vi er 

alle i samme bås; Hvorfor er vi, finnes, ikke som et mål for Gud eller Natur, men inkludert disse også, at 

bevissthet og materie, krefter, virker. 

Våre spørsmål i dagliglivets fysiske tilhørighet besvarer skremmende nok et uendelig antall av våre 

vanlige spørsmål, selv om vi tror at Gud, eller Naturen, ligger bakenfor og bevirker hendelsesforløpene. Hvor 

kommer det fra? Ok! Men det er viktigere å forstå hvordan eller hvorfor det virker, gjennom slik virkningene 

er, og ikke eventuelt alltid hensikten med dette, eller noens mening om dette. Se på virkningen! Se om det 

finnes noe annet som gir virkninger som fører til denne neste virkningen!  

Da blir det ofte større klarhet i forholdet. I det vi ser på forløp, så kommer man ikke unna arv og miljø, 

og heller ikke utenom utviklingstrinn over tid og gjennom foster-stadier, og dermed likheten i utviklingen av 

fostre hos dyr og mennesker. Historien viser utvikling av redskaper fra det vi kaller primitive, klubber, spyd, 

steinøkser, til pil og bue, og etter hvert jordbruksutstyr, hakker, møllehjul, trinser, krutt, syrer og baser, 

dynamitt, olje, gass, bensin, atomkraft 

Videre at jordbruket utvikler seg, bystater utviklinger seg, land, så gjort til nasjoner, og lignende for 

styring og stats-forvaltning. Språket har utviklet seg, juss, juridiske kunnskaper, matematikken, fysikken, 

videre kles-industri, sko-tøy, bygninger, isolasjons-materialer, tekniske maskiner, elektriske og elektroniske 

maskiner, atomkraft og lasere. Alt har hatt en delvis parallell utvikling som vi kjenner godt fra 3-4000 år før 

tidsregninga i vesten, altså de siste 5-6000 år.  

Men lignende lag med jordsmonn, åre-ringer i jordsmonnet, viser inntil 20.000 år lengre bakover av 

stein-aldr-kulturer som også hadde gradvis utvikling, slik som pil og bue, flintesteiner til ild, bygnings-måter 

i huler, tipier, pelskledde hytter, og steinhus, greiner eller tømmer, til og med kanolignende fartøy, flåter. 

Vi kan se det helt fra Sumer og Egypt 5000 år tilbake at de drev med krynsinger av dyr for å få sterke 

raske dyr, og krysninger av korn. At de avlet opp lignende dyr etter tegninger, skjema, over hvilke egenskaper 

de hadde, og krysset disse, og det kunne ligne litt på Mendels genetiske funn. Vi avlet så opp alle hunderaser 

og katteraser, spesielle høns og grisesorter, sauesorter, kveg, slik at dette også har vært en del av kultur-

utviklingen. 

Så begynte kartlegging med Linne mellom 1700-1800 av planteriket, og snart også der andre tok over 

det samme for dyreriket, selv om Linne alt hadde begynt så smått med dette. Og så dukker da Darwin opp 

med sin utviklingsteori for dyr, planter og mennesker fra en tid før der mennesket av i dag dukker opp.  

Men han gjør funn allerede på Galapagos som viser at fugler, øgler og skilpadder, samt en del vekster, 

hadde samme art som hadde endret utseendet etter hvilken næring øyene hadde, og kunne bevise dette klarere 

enn hva som hadde blitt gjort tidligere. Dette setter i gang en veldig biologisk forskning ut over det som vi 

allerede hadde klart å finne ut av, slik som blodsystem, at vi hadde nervesystem, og troen på at arvestoffer lå 

inne i eggcelle-sed-celle-elementene. 
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Jord-luft-ild og vann ble så byttet ut med atom-teorien, fordi denne viste mindre biter enn jord, luft, ild 

og vann bestod av, nemlig nettopp atom-grunnstoffene våre, cirka 94 forskjellige i naturen som kombinerte 

og var årsaken til disse. Disse kunne deles i mindre partikler alle disse bestod av, der alle hadde proton inne i 

seg og nøytroner inne i seg, og utenom dette senteret, så vandret det elektroner rundt, og i elektroner så kunne 

lys, stråler, varmestråler komme ut som også var årsaken til at ild oppstod. 

Så får vi spørsmål om bevisstheten vår, følelser, tanker, kroppen, naturen, mat-forrådet vårt for å leve? 

Ganske raskt svarer de fleste mennesker følgende. At ja; de vet hva bevissthet er at jeg er våken, kan oppfatte 

saker. Her viser de til det vi kaller tanker, bilder, forskjellige fantasier og videofilmer de ser for seg, levende 

og stillestående akter som fotografier eller filmer, om vi vil virkelig sansning direkte av naturen og andre 

mennesker, og se seg selv i speilet, og kjenn på kroppen sin.  

Og behovene sine, at jeg er bevisst på at jeg er sulten for eksempel. Men at det er forskjellige tanker, 

bevisste tilstander, hva man ser for seg, er også med i samme saks-forhold. Det folk for det meste henviser til 

er at: Det er tanker, er forestillinger, og at det skjer i bevisstheten. Alle disse tre ordene er samtidig bare en 

samlebetegnelse på det samme forholdet.  

Tanker, forestillinger, bevissthet er gjenkjennende navn på det vi merker skjer, oppfatter. Men hva er 

tanker egentlig, hva er det lagd av, hvorfor virker det som tanke, likedan om forestillinger, og til slutt, 

bevisstheten da som har tanker og forestillinger, hva er det, og hvorfor fungerer dette, og hvordan? Altså på 

innsiden av hver tanke, forestilling, det vi kaller bevissthet, for noe må jo være der. De svarene vi vanligvis 

får, er blant annet slikt vi husker, og husken må vi også ha en funksjon for.  

Svarene indikerer ofte begrepet mening, og vilje; ønsker, og hva som behager, å ha det godt, 

spennende, slik man vil. Svarene med Mening og Vilje, er begge å ha, å ta, å få, å gi, behovsdekning, egoistiske 

svar, med ønske om det samme bra for andre?! Det er bare denne veien de fleste vil ha et svar! Hva kan jeg 

få, tjene på dette, hvilken fordel har dette for meg?! 

Dersom ikke, så er det noen andre som ønsker det for meg, slik at jeg får, tar, gir, har, den 

behovsdekningen jeg vil ha. Mening er altså hva jeg kan få, ta, ha, gi. Et belønningssystem for seg selv, 

og til andre. Hva kan jeg få, ha, ta, gi, for at det skal dekke mine behov. Begrep: Hellig-gjøre seg selv, 

opphøye seg selv. Ett eller annet som skal bli bedre, tryggere. Om så grenseløst og evigvarende. Sikkert! 

Vilje: Er også hva jeg kan få, ta, ha, gi, for at det skal dekke mine behov. Derfor er de fleste menneskers 

forståelse, dybde-tenkning knyttet til det å ha, ta, gi, få, som både vilje og mening ses i lys av, eller at noen 

andre ønsker, vil, mener det samme om og for meg. Min behovs-dekning, eller at vi krysses, at vi krysser 

andres behov, slik at vi får mindre dekning av våre behov, fordi de mener eller vil dette. Det som er felles for 

mening og vilje er altså få, ta, gi, ha, alt etter behov, og eventuell straff-lønn etter behov, og vi må gå ut fra at 

skyld og ansvar også da forstås etter hvilken balanse det er i å gi, få, ta, ha, etter behov.  

Da blir avlat og karma forståelig, fordi det er et belønnings-system etter vilje, mening som er å ha, ta, 

få, gi. Altså egentlig noe av det vi vil kalle en egoistisk oppdragelse eller egen egoistisk mening, vilje. For 

dette er overlevelse som setter likhetstegn mellom overlevelse og holdbarhet; enn så lenge det varer, blir 

kvotert ut: Som hell, lykke, uhell, u-lykke.  

En ulykke er egentlig en ekte katastrofe fra natur, sykdom, påførte skader. Men her regnes mest at 

behovene dekkes, at det er ulykke som en del av ønsket, villet, ment, lykke eller ulykke. Ikke at det var et 

uhell alene som kan ramme alle, men at alt er villet, ment ut fra eget eller andres ønske, behov, og som ris-

ros, straff, skyld, ansvar, belønning. Ett slags spill eller handelssystem.  

At økonomi, handels-system, spill/rolle/maske, forestilling, blir forstått som vilje/mening av behov å 

få, ta, gi, ha. Med andre ord; at økonomi ikke forstås ut fra at kropp, psyke og bevissthet fungerer så optimalt 

som det er behov for i den formen at vi kan gjøre, tenke, få til de nødvendige primære behov vi har, eller kan 

fungere slik andre i gjennomsnitt gjør.  

Verdinormering betyr da plutselig hvem som har retten til hva, eller kan ta seg den retten til å få, ta, gi 

og ha, fordi mening = vilje, er villet av noen. Dette er ikke et svar på hvordan bevisstheten fungerer, hva en 

tanke egentlig er. 

Men i dette lyset ser de fleste på hva tanke, bevissthet, husk og mening, skal og blir sett i lys av. Som 

vanlig så har de forskjellige grupperingene mer eller mindre tenkt slik, eller ikke kommet frem til sikkert svar, 

der slutningen er: Å forså liv, bevissthet, følelser, rom, tid, bevegelse, stoff, kraft og energi, tilværelsen, er 

umulig å finne noe ut av. Det har man bestemt seg for med tro, og lagd en lov av med vilje. Et dogme! 
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Og dermed fort leder alt inn på mening/vilje, at de andre læres opp til å ta, gi, få, ha, med vilje, og helst 

slik de foresatte vil, mener, har behov for. Ikke så meget alt den andre har behov for. Men dette kan også 

innregnes som en mulig fortjeneste: Å få noe tilbake for dette. Fordel/tjene-noe/lyde/Status. 

Jeg ville her ha lagt vekten på hvordan heller selve bevisstheten, rom, kraft, bevegelse, drivkraft 

egentlig kan være til og fungere, noe som krever en langt kraftigere og vanskeligere utfordring. 

Vi kan se at den normale tankegang omtrent nesten alltid fungerer slik at det er et bytte. At den ene 

sier eller gjør noe i forhold til den andre og den andre sier og gjør noe tilbake. At det er en mellom-menneskelig 

tankegang, det vi kan kalle sosiale kommunikasjons-måter, utvekslinger de har behov for, fordi det er jo to 

der, og da er det et sosialt forhold. Vi kan si at sosioøkonomisk også betyr hva man vil, mener, at man kan få, 

ta, gi, ha, slik. Dette gjelder da også varer muligheter for gjøren, uansett om det er klær, eller de beste spill, 

eller biler. Jobb, lønninger, status og makt. 

Min utfordrende løsning på oversikt over tilstander er å finne ut hvordan det virker, hva som er 

funksjons-sammenhengene, og at alt samme hva, kan virke som det gjør, slik at vi kan mene, ville, ha, ta, gi, 

få. Og finne ut hva det er behov for, og i alle fall i det minste er holdbart, at kropp, psyke, bevissthet kan virke 

så greit at vi kan si at det er bra, eller jobbe mot at det er slik.  

I ytterste konsekvens så kan dette sies å være helse-opprettholdelse som mål at det virker greit nok. At 

det fungerer så gjennomsnittlig normalt som det kan gjøre for våre naturlige behov og funksjoner. God 

holdbarhet. Så i dette tilfellet så ville nok de midler for dette, og mulig som helse-politikk slik være det 

viktigste utgangs-punktet og målet for vår menneskelige aktivitet, slik at naturen og økologien automatisk 

faller inn i samme holdbarhets-funksjon. Ganske logisk normal forståelse ut fra dagens tilstander også. 

Mening er normalt et innhold som beskriver en hvilken som helst rekkefølge hvor følelser, tanker, 

stemninger, kropps-bevegelser, slik sett forholder seg til sanser, behov, kropp, natur, på en slik måte at det 

normalt er tydelig i lek og alvor, i fritid/hvile/ferie/hjem, eller i arbeid, skole, oppgaver, som slik sett kan lage 

en kopi av instrukser, signaler, gjøremål, handlinger, språklig formulering, som er en oversikt bevisst for hva 

som skal utføres. Sov! Jobbe. Se! Spise! Lyd lover og bud, anbefalinger. Artikler har slik gjerne en bruks-

anvisning, men ikke livet, utenom visse bøker, og det vi kaller oppdragelse, profesjonelt kalt pedagogikk.  

Mening er alltid et beskrivende sammen-hengs-innhold av noe, en slags orientering. Slik mange forstår 

det er det ikke slik. Det er noe villet, vilje, noe som har med behov å gjøre; At man skal ha, gi, ta, få, og gjøre 

noe for at det er villet. Jeg vil ha mat. Jeg vil ha penger, Ganske mye som går ut over det man trenger primært, 

og som i tillegg ofte ser rikdom, status, annerkjennelser, lønn og straff, få goder, unngå onder. 

Det mest riktige ville vi tro, er at vi alt har behov, og slike behov trenger dekning, og vi vil ettersom 

behovet vokser fordi det ut-sultes, så vil vi også i sterkere grad ha behovet dekket. Hvor valgfritt er det? Altså 

som villet. Lignende er det når man blir slave av lyster man kunne overlevd godt med uten.  
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Bevissthets-prosessens Energi 
 

Bevissthets-prosessens Energi kraft styrke begrep definisjon 

 

At om det ikke er virkning utad, styrke-omfang, og at et begrep er lik slik eksakt noe som det et punkt 

eller tall defineres som, så har et begrep eller en form likt som evige og uforanderlige former hos Platon, ingen 

virkningsmulighet på noe annet som skiller seg ut som forskjeller i noe i det hele tatt, og det vil ikke være 

noen virkelig sammenlignings-mulighet, men samme virkningen overalt, en virkning som bare er samme 

egenskap som ikke er i interaktiv endring i forhold til noe annet. Det vil bare finnes statiske meninger, 

rekkefølger, som ikke har, eller er, sammenligningsbart forhold. Uten interaksjon der styrken er endringsbar 

med hensyn til fysiske og bevisste preferanser, eller begrep. 

Det er samspill i styrkevirkning i begreps-funksjoner og fysiske funksjoner, et omfang, enten det er 

kjent eller ukjent.  

Hva tenker? Hvem tenker? Hvem husker? Hva husker? Hvordan kan en rekkefølge forstås om det kun 

er faste punkter i bevissthetsbildet. Hvor er da oversikten, og hvor er da sammenligningen? Og hvordan kan 

du da forestille deg fremtid og fortid, eller det samme i samme perspektiv-akt bevisst? Dersom stoffene i den 

fysiske natur kun var faste legemer, små uforanderlige og evige harde, varige hundre prosent stabile, så ville 

de ikke ha en innflytelse på det vi kaller virkning i stoffer, eller feltegenskaper, styrke-forhold.  

Da ville bare mengden tetthet alene bli masse- eller tyngde-problemet. Men tyngder tiltrekker seg andre 

slike, og en mengde forskjellige felt-egenskaper ellers. De kjente partikler endrer egenskapene sine, og det 

gjør også kvarker, kvanter, elementær-partikler, ikke minst ved å gå over i lys-form, som også endrer masse 

og styrke i gravitasjonsrommet. 

Så hvordan skal da absolutte punkter eller absolutte minste-stoffer kunne virke om de er absolutt faste, 

harde, uforanderlige? Vi sitter igjen med at utsagnet ikke er logisk. Og det finnes heller ingen annen forklaring 

til hvorfor de har for eksempel nøytrale, negative eller positive ladninger, at de kan opptre som partikler og 

antipartikler og virke som tiltrekkende eller frastøtende gravitasjon. Det er da ikke rart at man søker etter en 

forklaring på deres bevegelser, deres feltvirkninger, fordi de er fratatt dette gjennom forståelsen av dem, og 

frasier dem virknings-mulighet.  

Da forklares dette med en annen kraft som en ikke finner et svar på lett, eller med at Gud har satt 

krefter rundt dem, eller at en bevissthet har satt dem i sving, der det settes likhetstegn mellom årsak og 

virkning, og begrepet mening. Og det kan være en feilslutning. Fordi dette samtidig frasier at bevisstheten 

skal ha en årsak og virkning. Uten å kjenne til denne årsak-virknings-prosessen så vil man mene at Gud er en 

slags over-bevissthet, som kan skape eller forårsake, gi årsak-virkning som bevissthet til andre bevisstheter, 

uten at det er gitt hvordan felter dannes i den fysiske natur.  

Ved siden av dette vil både bevisstheten vår og Guds bevissthet uansett måtte forholde seg til at det er 

en indre årsak-virknings-faktor i den prosessen bevisstheten har. Så kommer det i tillegg at enhver eksistens 

må virke, og ha preferanseformasjoner, og prosess-muligheter, som slett ikke kan forklares med at vi har 

bevissthet tilstede, og at den kan utnyttes. Hele basis-grunnlaget for virkning og prosesser mangler i 

forklaringen. Min konklusjon er at alt som finnes, selv i de dypere årsaks-sammenhenger må ha en 

virkningsmulighet som ligger til grunn for alle virknings-funksjoner.  

At uten at det neste, eller forskjeller finnes, så er det ikke noe videre rom, tid eller bevegelse og videre 

virkning. Og det må dannes preferanseforskjeller både i bevisstheten og i den fysiske natur. Med andre ord så 

er det en funksjon som er felles for bevissthet og fysisk natur, og det er at virkning og preferanser er avhengig 

av virkningsfaktoren, og det neste, og forskjells-funksjoner.  

Det er dette som en bevissthet er avhengig av, nemlig at vi har oversikt, merker forskjeller og at dette 

er sammenligningsbart, hvilket mangler som forklaringsfunksjon i de fleste bevissthets-forklaringer, og der 

forskningen stort sett handler om hvilke forskjellige egenskaper vi oppdager som kombinasjoner av den 

bevissthetsfunksjonen vi alt har, og ikke en videre dybde-forklaring til funksjoner som kreves for at 

bevissthetsfunksjoner, og for den sakens skyld, behov, føling, kan bli mulige funksjoner, fysisk eller bevisst. 

Vi definerer begrep i den forstand at vi mener at dette skal være faste og holdbare referanser eller 

preferanser, teoretisk eller i virkeligheten. At alt skal ha en fast og endelig betydning.  
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Et slikt begrep, en slik definisjon finnes neppe. Det er oftest i begrepsdefinisjoner og begreps-forståelse 

at vår viten også låser seg fast og ikke kommer videre i undersøkelsen av hva som virker inn og hva et begrep 

omfatter, og hvorvidt et begrep kan utvides, tilføyes noe, eller forenkles. Mange håper på det samme at begrep 

og sjel er faste og evig uforanderlige former, selv om det i utgangspunktet da like gjerne kunne vært stilltiende, 

og uten virkning, fordi det ellers er uten betydning om livs-egenskaper finnes men at dette overhode ikke gir 

noen endring i forhold til noe, hverken som levende, eller i himmel og helvete. 

Men hvor vi er plassert, og hva vi gjenkjenner som begrepet bevissthet, er ikke det samme som å gå 

inn i dybden for å finne betingelser som må være oppfylt for at vi skal kunne si at vi har med bevissthet å 

gjøre, og hvilke dybdefunksjoner som får frem bevissthets-prosessene.  

Om ingen bevegelse fantes, og heller ikke noe sted, altså som fysisk natur, og vi så skulle starte en 

bevegelse, eller en bevegelse skulle virke, så kommer den ikke noe sted, for det neste å bevege seg til ikke 

finnes. Altså må bevegelsen være avhengig av en forskjells-funksjon, slik utstrekningen har for at vi skal ha 

en fysisk bevegelse. Dette betyr videre at også startbevegelsen kommer ut fra at ingen bevegelse er eller var 

der, og da må det skje en forskjell for at bevegelsen skal kunne starte, en virkning, som selv er avhengig av 

en forskjell for å gi virkning videre til noe uansett dimensjon.  

Når så da bevegelsen starter, så er dette kun en endring av posisjon, eller at dette samtidig er en 

forskjell, slik at vi kan ikke si at forskjell og bevegelse ikke er det samme, det vil si to uavhengige av hverandre 

som kommer til forskjellig tidspunkt, eller at den ene forårsaker den andre. Der på likt, bevegelsen og 

forskjellen. Bevegelse er en egenskaps-funksjon av det å være en forskjells-funksjon, og omvendt, at en av 

forskjells-funksjonene kalles bevegelse.  

Det er måten endringen skjer på i virkning i bevegelse, eller artene av dette, som vi gir navn til. Til og 

fra. Løpe, reise til planetene. Lyve om handlingsforløp. Det forrige og det neste, i rom, tid og bevegelse. Om 

følelses-tilstander. Om vi vil, aktiviteten her og nå. Årsak-virkning fungerer som detneste i virkning ut fra den 

virkningen som finnes, som vi kaller årsaken. Og det er virkningen totalt selv som endrer seg.  

Det betyr at det er grunnleggende funksjoner for at bevisstheten skal kunne fungere som en sammen-

ligningsfunksjon for oversikt, orientering og rekkefølger, noe som ofte mangler i bevissthets-oppfattelser. 

Platons modell mangler dette. Aristoteles har et enestående forsøk. At bevegelse og virkning, en effekt, 

energistyrker, har en basis som en endelig endringsfunksjon for alt, som han kaller den ubevegelige beveger, 

eller energia, kjent som bevegelses-årsak.  

Altså ikke virkningen eller bevegelsen her og nå, men som en total virknings-funksjon, det vi kaller en 

drivkraft i naturen eller bevisstheten, ofte for mange kalt viljen, men hos Aristoteles og mange naturforskere 

kalt drivkraft, energi-funksjon, virknings-funksjon for tilværelsen selv, og som oftest regnet som iboende i 

denne. Energia, at denne betyr den endelige drivkraft, alle prinsippers prinsipp og alle årsakers årsak, for at 

noe skjer: Aristoteles kaller dette bevegelsens årsak, driftsårsak.  

Men det ligger i hans effekt, det han kaller energia, at det er virknings-funksjon det er snakk om også. 

Her er det nemlig snakk om å forsøke å forstå hva som gir bevegelse, virkning, og som vi identifiserer som 

styrke, kraft, med- og mot-virkninger, også slit, arbeids-effekt. Også identifisert som tap og vinning. Men det 

er ikke poenget her. Ideen om en styrkevirkning eller bevegelsesvirkning er det som ligger i hans begrep 

energia, den endelige underliggende drivkraft-faktoren.  

Det er ikke denne basis-funksjonen som forskerne har jobbet mest med, heller de energi-formasjons-

varianter vi kan oppdage. Når det kommer til stykke så vil ingen tilværelse i det hele tatt, hverken Gud eller 

Natur, kunne stå over denne årsaks-funksjonen til at en total dimensjons-sum utbrer seg som en endrings-

faktor, virkende. En virkende eksistens. Men denne er forklart i Forandringskraften eller Differensialkraften: 

The ∂-Force. Fritt å lese på Nasjonal-biblioteket som nedlastbar eller lest ved oppsøk på internett-biblioteket 

nb.no. 

Energi=kraft=styrke, er det samme så sant de settes proporsjonalt likt for samme virkninger. Det er 

snakk om effekt, som er et utrykk for det vi kaller arbeids-prosess, egentlig virkningsprosess. Vi kan vel også 

si at det er snakk om tettheten eller gjennomtrengnings-evnen til virkningen vi henviser til: Det å løpe, en 

elektrisk spenning, en hodepineskapende konsentrasjon på en eksamens-prøve. Vi merker både de fysiske, de 

psykiske og bevisste kraft-anstrengelsene våre. Hvorfor skulle så ellers noe vi opplever skremme oss så vi får 

hjerte- eller hjerne-slag om bevisstheten ikke hadde styrkevirkning.  
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Det er slike overførbare virkninger, også mellom bevissthet og det fysiske, det fysiske og det bevisste. 

Virkninger som danner karakterer, formasjoner, det jeg kaller preferanser og referanser som interaktive 

virkninger i tilværelsen, og som har sin årsak gjennom en virknings-funksjonelle formdannelse-prosesser og 

endring av dette. Dette er bevisstheten avhengig av idens forsøk på å få oversikt og ha orienterende årsak-

virknings-forestillinger, med mål at det skal samstemme med det som vi tiltenker oss dette, eller i samsvar 

med omgivelsene som mest mulig riktig sammenligning. 

Det å henvise til bevisstheten som en virknings-funksjon, en effekt, en virkningskraft, ulike styrker på 

bevissthetens følelses-oppfatninger og oversikt over hva som kreves av arbeid i en prosess, eller også å forstå 

en oppgave eller et annet menneske, er slike virkningskrefter vi kjenner bevisst, eller merker bevisst, og 

merker forskjell på. Ikke minst gjennom begrep som lyst og smerte. Humøret vårt. Dagligdags-følelsen. 

At jeg presenterer dette er fordi at vi skal kunne identifisere eller sammenligne bevisstheten med et 

kraft-felt, styrkefelt, som en effekt som kan måle seg med fysiske virkninger, og som kan innstille seg og 

korrigere seg etter det vi kan kalle samstemning med de fysiske feltvirkningers oppførsel. Dette lenge før vi 

gjør lignende forsøk med operasjoner i hjernen, nerveforskning, eeg-tester, og psykologiske forsøk, og hva 

gener og hormoner har som virkningseffekt på bevisstheten og omvendt, at bevisstheten kan påvirke gener og 

hormon-produksjonen. 

Bevisstheten er altså et kraftfelt med preferansefunksjoner som virker interaktivt som 

sammenlignings-bare funksjoner av alt i hele oppfattelsesbildet til bevisstheten.  

Fra denne innledningen om energi-virkning, forskjells-funksjonalitet hos bevisstheten, og til en videre 

fordypning som jeg legger frem om funksjonen som jeg har som mål å vise frem om bevissthetens virkning 

og funksjon slik jeg har kommet frem til, og som jeg mener er ytterst viktig for forståelsen av denne, så 

kan vi gå videre med emner som fører inn mot selve den akten som jeg vil kalle selve bevisstheten og dens 

funksjons-måte for å få til å se alt i perspektiv og identitets-virkninger, følelsen av å være meg sitt behov og 

behovskarakterer i forhold til alle andres. 

Hvordan identifisere at vår kropp, vår følelse befinner seg et sted i forhold til andres identitets-

forståelse. Om jeg, alter-jeg, bevissthet som både lokal og total funksjon i tilværelsen. 

Håper jeg har klarert at begrep har funksjonsvirkende oppbygning og at bevisstheten har en 

plattform som bevissthets-prosesser med en viss styrke-funksjon og preferanse-dannelses-funksjon har 

som grunnlag for å virke som en sammenlignings-funksjon for sanser, behov, humør og fysisk kontakt, 

og som bevissthetens egen funksjon som hele tiden er en sammenlignings-prosess av like og ulike, kjent 

og ukjent, inkludert husk-preferansene.  

Eksempel læring, opplevelse, erfaring, medfødte oppfattelses- linse-grensesnitt. 

Eksperimenter viser at mange medfødte egenskaper bevisst skyldes fysiske egenskaper i behovs-

systemet og sanse-utbygningsegenskapene våre, bevegelses-kapasiteter, og assosiasjons-egenskaper, som slik 

danner et utgangspunkt for hvor vi står og kan innta noe fra vi blir født, og siden hvordan vi kan endre på disse 

forholdene etter fødselen, både fysisk og bevisst. 
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Sannsynlig logisk forsknings-kvalitet 
 

Over hele verden skrives det bøker. Mange av disse er eventyr, science-fiksjon, romaner, historie-

gjengivelser, om oppdagelser og oppfinnelser. Mange av disse er religionshistorier også, kanskje mest slike 

opplevelser sammen med 2000 religioner og kanskje 10.000 sekter, lokale varianter av tro. Religionsbøkene 

bibler, skrifter. Disse gjennomleses av mange, og samles omtrent som lov og forskrifter krever, i biblioteker. 

Kongelige eller nasjonale biblioteker. 

Historier av alle slag i samtid og fortids-historie blir analysert av mange fordi de er interessert i det 

som har hendt, og etter å få vite, forstå en mest mulig sannferdighet om historien og kulturene. Blant annet 

brukes nedskrevne historier om navn og stedsnavn med historie til å gjengi geografiske kart verden over. 

Mange forsker også direkte på naturen, hvordan den virker som kan registreres, og adferds-forskning på dyr, 

planter og mennesker i alle mulige situasjoner, og om hva som er felles. 

Hvordan skal biblioteket kunne vurdere hva som er litteratur, fag, tilhørende hva, og av hvilken dybde 

og kvalitet, hva som medfører riktige forhold og uriktige utlegninger. Vel: Bibliotekarer har ofte en god og 

lengre utdannelse på universitetet. Universiteter har tillat vitenskap siden 1900. De har fått beskjed om å 

kommunisere stoffet og klassifikasjons-grad med de forskjellige fagvitenskapene. Og fagvitenskapene har fått 

beskjed om å kommunisere med andre universiteter og høyskoler innen alle tekniske fag, fysikk-fag, 

uavhengige laboratorier, og de som har praktisk erfaring med natur og kultur-verdenen, og landet rundt.  

Dessuten studerer de skriftene fra de første kjente bøker i verden, all oldtids-litteratur, mytiske sagn, 

skikker, tro, viten, og alt som er produsert gjennom middelalderen frem til ny tid. Videre har de ajourført så 

og si alt fra 1600, enten det er i pavens bibliotek av tilgjengelig, alle andre biblioteker og trykkerier, og funnet 

store mengder skrifter som er trykt illegalt, svart marked, eller som er nedskrevne brev og skrifter som handler 

om historie, kunnskap og vitenskap, selv alt de kan finne av eventyr og humor, og overtro eller science-fiksjon. 

Fagfolket som vurderer dette stoffet, og også kultur-hus, hva som er populært hos folk, samt skriftlige 

rapporter som ofte er ukjent for de fleste, og som ikke regnes som faglig lærestoff, selv om de kan inneholde 

slikt, men som fagområdene sorterer i rekkefølge ut fra hvilken verdi, nøyaktighet, hvor godt stoffet regnes til 

å være, fra lister der bok 1 som dukker opp er høyest i klassifikasjonen, og videre en mulig begrenset eller 

reduksjonistisk kvalitet eller omfang på stoffet som kommer etter, sortert i en rekkefølge, der de siste bøkene 

som regel krysser fagfelt, eller kanskje heller tilhører i større grad et annet fagfelt, eller er snakkis-bøker som 

er relevante drøftelser rundt det temaet som det sorterer unner. 

Fagvitenskapen må innstille hvilket stoff de mener har best klasse om et tema, enten det er lett eller 

vanskelig å tilegne seg stoffet.  

Vitenskapen og dermed universitetene, faglige vurderinger av eksperter i stoffet tar for seg følgende 

undersøkelser og klassifikasjoner av all litteratur som gjennomgås i 3 klasser. Stort sett verden over: 

Fag-litteratur 

Skjønn-litteratur 

Uklassifisert litteratur 

Samt klassifiserte utilgjengelige rapporter, skrifter som sorteres under foregående 3 tema: 

 

Det norske universitets fagutvalg og faglige vurdert, klassifisering av stoffet, er grunnlaget for hva 

slags klassifisering stoffet har på universitets-bibliotekene som er knyttet til hverandre. Videre så vil denne 

universitets-klassifiseringen av stoffet være veiledende for nasjonal-biblioteket og hoved-biblioteket for all 

publikasjon som tar hensyn til faglig vurdering av stoffet, da i stor grad klassifisere slikt stoff i ganske lignende 

grad hos bibliotekene, og ellers, som egnet grad for undervisning for forskjellige utviklingstrinn for 

utdannelse. Her er med andre ord ikke det hele fremstilt, eller de vanskeligste spørsmålene og oppgavene. 

Ofte kun hva man trenger for å utføre ett fagfelt/yrke. 

I enkelte tilfeller kan enkelte land sette all sin religion og sin politikk først på alle lister, og så videre 

gradene i vitenskaps-klassifikasjon under dette igjen. En religiøs stat som gjør slik kan også lett kanskje sette 

bøker som evolusjon sist, eller sette bøker som ikke behager på indeks; gjemt bort, ulovlige bøker, bøker folk 

ikke må se, vite om innholdet i. 

Interesse og tro styrer grupper ellers. En religiøs sekt vil automatisk sette all annen litteratur og tro, 

samt vitenskap som andre-rangeringer, eller om så, ikke en gang tillat, godkjent.  
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Norge, Australia, England, til dels USA, India, De fleste land i Vest-Europa, Frankrike, Tyskland, 

muligens Spania og Italia og Hellas, og de universiteter som i Asia følger opp vestlig klassifikasjon, Japan, 

Sør-Korea, Kina til en viss grad, Russland til dels, Store deler av Afrika og Sør-Amerika, Canada. I stor grad 

er dette det mest utbredte klassifikasjonssystemet i verden, og som Norge følger, og dette er det som kalles 

DEWEY-Klassifikasjonen. 

Målet til Dewey var å klassifisere all litteratur til gruppene og fagene de hørte hjemme i, og etter den 

graden fullstendighet og avklaring som temaene hadde, både som tilegnelse og som riktighet etter logiske 

beskrivelser. Begge deler kan være brokete begrep, og gå på bekostning av hverandre, men selv om stoff kan 

være vanskelig leslig, så får de stort sett en ganske så god plass i gruppen de hører hjemme i og i nærheten av 

behandling av samme tema, og der graden, plassen de anses å høre hjemme i her.  

Dewey ville altså klassifisere og sortere all menneskelig viten. Han delte det i 10 klasser.  

Det overraskende er at all skjønnlitteratur for det meste gikk utenom faglitteraturen om det ikke var 

svært dokumenterte forhold og kunne havne i historie eller fag-grupper. Likeens så finnes det mye uklassifisert 

stoff, og som slik sett enten ikke er vurdert, eller man ikke finner den riktige plasseringen til, og , eller, som 

venter på en rimelig klassifisering av slik måte å legge frem noe på. Om dette stoffet er relevant så langt så er 

svaret nei, ikke godt nok, eller ikke ferdig vurdert. Her kan det finnes gullkorn. 

Slikt stoff kan også godt være anklager, fortellinger som «ikke tåler å se dagens lys» fordi det er ille, 

eller tullete, og hvem vet, kanskje det er pornografisk stoff som slett ikke er rent faglig. Nå kommer svært 

mye med i slike saker under aviser og magasiner, publikasjoner, og er dermed under en annen avdeling enn 

det fag-litteratur og skjønnlitteratur er. Se tidsskrifter og magasiner, med mer. 

Dewey skal bety at stoffet er vurdert og godkjent som fag-aktuelt, eller som faglig undervisnings-stoff, 

av et faglig utvalg. Fremtiden vil kunne verifisere og om-klasifisere eller de-klasifisere stoffet.  

 

Fagvitenskapen deler litteraturen hovedsakelig opp i  

 

Et 1. felt som skjønnlitteratur som kan være selvbiografier, sanne historier og opplevelser, alle 

romaner uansett slag, alle underholdningsbøker, humor-bøker, fantastiske saker. Disse kan handle om moral, 

vondt og godt, politikk, ideologier, behov, ønsker i livet, sorg, glede, hva som gikk galt, hva som gikk bra. 

Historiene kan like godt være oppdiktet, og ha stor betydning for moral, etikk, for estetiske smak og behag-

opplevelser eller orientering og hjelp for slike følelses-betydningsfulle saker, og kan være til hjelp for kinst 

og oversikt over behov og sanse-opplevelser. Det finnes både selvbiografiske og selvopplevde saksforhold i 

skjønnlitteraturen, men som sagt også etter frtitt valg oppdiktede og usanne historier, om det så er løgn. 

Et 2. felt er religion, teologi, tros-lære, tradisjoner, kulturenes skikk og bruk, altså etiske og estetiske 

leve-regler. Både poltikk og religion tar opp lover og regler, jus, juridiske lov-verk om rettferdighet, lov og 

dom, eventuelt erstatninger om skader og straffen. Moral. Men ikke så rent lite også makt-styrende skrifter, 

der religiøse forestillinger har som mål å styre andre, en verdens hyrde-elite, eller en makt-dominans som kan 

gå et dårlig ærend også. Her varierer mye mellom bløff og fakta. Men den røde tråden er at det er et felles 

stoff som setter det gode og regler, lover, moralsk rettferdighet i et slags høysete med mer eller mindre god 

justis. 

 Et 3. felt er stort sett filosofi og filologi, der prinsipper og tolkninger vil tilnærme seg hva som virker 

klart eller avklarende om forskjellige tilstander, altså dersom vi tar utgangspunkt i at det er slik vi oppfatter 

noe, og fordyper seg i dette, og her kan enkelt-ord, definisjoner, hele samfunns-bygninger bli grunntrekk og 

struktur i forklaringer til menneskenaturen, naturen, økologi, hvordan samfunn skal bygges opp, forsøk på å 

se forbindelsen i noe, og svært mange omfattende vurderinger og sammenligninger gir grunn til å forske slik 

at filologi, tolkning, og ekte forskning og mulig start på en vitenskap blir konsekvensen. 

 Underfelt 3b Politikk, (ideologi og behov), regnes som en praktisk virke-funksjon i samfunn og blir 

en del av virkeligheten fordi vi etterlever det eller innfører denne. Politikk bygger ofte på spesielle ideologier, 

av ulik struktur for å fange inn hva det er behov for. Om det er en person alt skal dreie seg om, eller hele 

folket, og organisering av lovverk, økonomi, adferd og gjøremål, oppførsel-orden, hva som er tillat eller ikke, 

alt fra despoti til anarki, fra tvang til full frihet, uansett konsekvenser.  

Politikk kan sortere både under religion, filosofi, ideologi, og vitenskap, da den berører alle disse 

emnene, men ofte ikke så dekkende som disse feltene dekker sitt stoff selv.  
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Det 4. er Vitenskap. Vitenskap er å bli sikker på alt fra betydningen av et symbol, signal, ord, begrep, 

fysiske og bevisste funksjoner i naturen og i adferd, kommunikasjon, og ikke minst hvordan alt i den fysiske 

natur virker. Vitenskapen har hatt sterke krav om at en sak skal kunne undersøkes av en annen, beregnes, 

testes om igjen, og at lover, matematikk, geometri, mange forskjellige forsøk helst skal bekrefte om noe er 

riktig eller ikke, riktig i alle tilfeller, eller riktig i bare få tilfeller.  

Dette gjelder for all forskning, og at noe går galt, ikke virker på denne måten, er ledd i vitenskapens 

forskning, at en feil er med å korrigere kursen. For naturen har vi en helt utrolig bekreftelsesmengde for de 

hundre grunnstoffene som finnes og deres 3 hoved-partikler samt lys, og andre mer sjeldne partikler, kvante-

beregninger og kvark-forskning, samt feltenergier fordelt over 2 viktige feltområder, elektromagnetisme og 

gravitasjon, samt spesiell oppførsel for sterk kjernekraft. Vi har her forskjellige oppfattelser om grunnlaget, 

basis for dette. 

 Men alle fysiske lover og teknologi, oppfinnelser og bruksdata for naturressurser og kultur-endringer, 

samt kosmos og oss får sine faglige undersøkelser. I vitenskapen må noe helst belegges ganske så sikkert, 

dersom det ikke da er mange motstående hypoteser som har svak grunnmur, forklaring. 

 Denne vitenskapen skal si fra om når det virker som at det er faglig vurdering som er god nok til å 

holdbar virkefunksjon for fagene, enten det er politikk, religion, idehistorie, filosofi og filologi, språk-

forskning, viktig skjønnlitteratur, romaner og oppdiktet litteratur, tanker om de forskjellige hendelser i verden 

og historien, og kanskje med verdifulle forslag og avsløringer.  

Ett 5. En del litteratur er så usammenhengende eller så tvetydig at det ikke er helt på det rene hverken 

hva det sier noe nytt om, eller kan benyttes som veiledning, eller hva man skal klassifisere det under som noe 

av betydning, og slik litteratur går under uklassifisert litteratur. Denne litteraturen kan godt hende ikke er 

gjennomgått faglig nok enda heller, og at noen av disse får en god plass som anerkjent fagvitenskapelig stoff 

senere. Mye av den uklassifiserte litteraturen er bøker, innhold, som man enda ikke har fått opp i dagens lys 

som eldre forskning, eldre skrifter, eller også viktige historiske og vitenskapelige utsagn, funn, eller ikke har 

klart å få tid til å klassifisere enda. Hva som er bra saker eller dårlige på informasjon kan være ganske usikkert 

frem til nå. Det finnes mye som blir holdt unna offentlighet, og mye som settes på indeks, det vil si gjemmes 

bort i utilgjengelige kroker, og som det selvsagt ikke sies noe om, og derfor er ukjent gjemsel. 

Det letes altså med lys og lykter av fagfolk om det er noe det er nytte av, eller som de kan klare å få til 

å fungere som brukbart lærestoff, eller hjelpelitteratur, eventuelt som regnes som mer enn godt nok, eventuelt 

så betydelig om en del av faget at det ikke kan utelates som et faglig stoff, selv om det kun er definisjon av et 

ord, eller et spesialområde under et annet fag. 

6. Underavdeling av filosofi og psykologi, i den forstand at vi snakker om veldig endringsbare og 

forskjellige funksjoner for folk og samfunn samt natur, slik som samfunnsvitenskapene.  

Det kan være en helt vitenskapelig sikkerhet, men da en person kan endre seg eller miljøet, så kan det 

fort bli en omstilling av følelser og adferd, levevis, slik at psykologi, sosiologi, samfunnsvitenskap, 

statsvitenskap, blir modeller, erfaringer, men som plutselig kan endre seg, tross at det kan komme tilbake eller 

oppstå hos andre som korte eller lange intervaller orden og oppførsel, kommunikasjon.  

Slik blir filosofi og vitenskap en god del av psykologien, der bevisste og fysiske tilstander kan 

balanseres mange veier på godt eller vondt. Det er mange tilstander her som en ikke lett kan skrive faste lover 

for, men at vitenskap kan fungere sterk inn på alle virkefelt i samfunnsfagene. 

 Mens klassifiseringen stort sett handler om plassering, og grupper bøker skal være i, og også 

hylleplassering, så kan det være informasjon om dybdegrad med i nummereringen. Men her tar fagfolk 

generelt over arbeidet noe eter skjønn og vitenskapelig logisk sammenheng eller hvor god litteraturen kan 

være som veiviser og underholdholdning. Hva fagfolket selv har skrevet og godtatt, og videre hva de anser 

som viktig, gjerne tverrfaglig vurdert, er hva som forventes som pekere for begrepet relevans. Relevans betyr 

hvor aktuelt stoffet er med avklaringer i forhold til et gitt tema, eller for å bli kjent med tema.  

 Når vi undersøker slike biblioteker på relevans, så finner vi også mye fra eliten i fagene. Vi kan se her 

hvilke bedømmelser de gjør av hverandre, og som en rekke andre slutter seg til eller sorterer under som tema-

grupper for godkjent eller avklart. Sympati eller erkjennbare forhold. Det er dette som relevans går ut på. 

 Ut fra alle vitenskapskriterier som er relativt gode sammenligninger for holdbarhet i stoff, kan vi si at 

dette fungerer en god del bra. Men her står vi foran tolknings-forhold. 
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Sannsynlighet, felt-krefter, nærhet og fjernhet 
 

Kraft-felt virker på hverandre med den graden av styrke som kommer an på balansestyrken til kraft-

feltene. Vi kan ta et eksempel der krefter virker alle veier i rommet. I dette rommet er det en stor masse. Dette 

vil fordele seg etter stoffenes masse, ved siden av deres elektriske og magnetiske egenskaper. Lys og 

gravitasjons-turbulens virker inn ut fra sin tetthet og frekvens, hvilke metninger vi har i partikler og i rommet, 

og vil fordele seg etter en slik grads-skala, og med bevegelses-endringer, for eksempel posisjoner for det vi 

måler slik som på en roterende klode, jorden eller annen planet, måne. 

Når felter endrer posisjon vil feltene i en balansert grad påvirke hverandre og vi kan få forhold som 

påvirker oppdrift og synkende effekt. At noe kommer under press, eller fortynnes. Om et objekt er på vei ned 

mot jorden, så vil massen eller elektromagnetiske felt virke slik at dette påvirker feltstrukturen rundt møtende 

objekter eller oppdriftsstrømmer. Nå vil dette føre til at oppstår motstrømmer mellom objekter, og som må 

balanseres. Tettheten i feltene øker kanskje da slik at oppdrifts-felt plutselig kan endre retning til synkende 

feltområde inne i et annet oppdrifts-felt, grunnet massetiltrekning, kollisjon, elektromagnetisk virkning. I slike 

tilfeller så kan den ene loven om oppdrift for eksempel påvirkes slik at vi får en synkende sone i et område 

der denne skulle stige, og vi får en synkende bulk i oppdriftsfeltet.  

Dermed blir ikke den homogene balansestrukturen lengre lik med loven for denne som alt er i en 

balansert stilling, struktur, lenger like gyldig alene. Den påvirkes av en annen energi-felt-lov eller flere energi-

omvandlinger. Konsekvensen er at det blir slik som Hume sier om sannsynlighet, at nærhet og fjernhet, eller 

vanen med en lov, en oppførsel, slett ikke lenger oppfører seg slik vi forventet alene. Eksemplet til Hume 

forholder seg da til en relativitet, og i fysisk sammenheng kan dette ligne mye av Einsteins relativitets-teorier, 

men oftest i mer ordnet ny-balanse enn det Hume tenkte seg.  

At det er ikke like tilfeldig eller vilkårlig upåvirket. Det som er klart er at vi da får en fast lov som 

sprekker, og at det fysiske oppfører seg alt annet enn forventet. Det kan få motsatte retninger, og det kan forbli 

i samme posisjon selv om det skulle blitt flyttet videre. Dette er noe Tesla opplevde med veksel-strømmen, 

der spennings-frekvens er for stor til at allerede mettede balanseposisjoner skal kunne ta imot en høy energi, 

som da vil passere eller måtte balansere på utsiden av ledninger, utsiden i begge retninger av en kraft-kilde 

for innkommende og utgående energistrømmer. 

Sannsynligheten befinner seg innenfor en balanse-utveksling mellom feltkrefter og deres masse-

preferanser, eller treghets-preferanse-forskjeller. Slik sett kommer sannsynligheten også innenfor en 

likevektig energi-balanse-lov, selv om den kan virke kaotisk der vi ikke klarer å følge alle utvekslingene, men 

oppdager at energien fra en balansert, kosmisklignende ordensfunksjon, kommer i urede, uro, inn i kaos eller 

uorden, men beholder et snitt av energi-utvekslinger frem og tilbake som slik balanserer prosessen, 

turbulensen, og de partikler som må kollidere og skifte retninger, der summen av bevegelser og felt-endringer 

gir en sum balanse energi som er lik med den som ble styrt inn i ett kaos-mønster.  

Når dette har balansert seg igjen med forholdene rundt kaoset, oppstår det ordensmønster vi kan måle 

igjen, og da finner vi at energien fremdeles er den samme som kommer ut som den som ble puttet inn. At 

energien er konstant og i behold. Dette fungerer selvsagt relativt og ekvivalent med hvilke andre energikilder 

som kan utveksle under prosessen, slik at energi kan bli forflyttes til et annet sted lengre unna som balanse i 

mengden kraftfelt som kan utveksle balansert med dette igjen i prosessen.  

Slik kan en finne at massekraft og feltkraft har økt eller minket i et kosmos-kaos-område ved at et 

annet lignende kraftfelt har utvekslet en del av energien til et annet område ved at summen av energibalanse 

er opprettholdt for begge områdene. Det vi kaller manko eller overskudd lokalt har da blitt fordelt på to 

lokaliteter som tilsvarer samme sum energi som de to områder hadde til sammen fra begynnelsen av.  

Eksempler her kan like godt være at et nøytron deler seg i et proton og et elektron, som i tillegg 

balanserer med avstand og bevegelsesenergi for å kompensere balanseenergi mellom objektene og det 

«nøytrale» rom-felt-trykket rundt disse to objekter. Vi har lignende forhold for hver kvark i delingsprosessen 

og samlingen av denne som foregår innenfor et til dels isolert balansefelt for utveksling i nøytral-kraft-rommet 

der ingen annen felt- eller partikkelfelt-kraft rekker å kompensere balansen utenom kvark-mengdens felt.  
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Sannsynligheten fungerer innenfor alle de grader av logisk like og ulike som gir en balanse-energi, og 

slik sett er sannsynligheten som alle faser av avvik kun en logisk funksjon. Men tross alt med uendelig av 

muligheter for retningsfordelinger, og med hensyn til de fysiske forhold som kan oppstå som kjente, og med 

en promille-prosent av dette, i tillegg uforutsette mulige påvirkninger, kanskje større avvik, så kan man 

bergene en sannsynlig mengde energi-korrigeringer av bevegelser og retninger ovenfor ett gitt energi-mål. 

Humes uttalelse var at det det ikke i alle tilfeller måtte skje det som man hadde tiltenkt seg, hadde som 

vane, eller som fast ordensstruktur i en formel, en fysisk lov. Men dette skyldes altså relativiteten ti balanse-

forholdene i en fast energikraft. Han har rett, men ikke rett i at det ikke finnes faste holdepunkter for 

preferanser og vilkår totalt sett.  

At alt er i endring og at alle felt må strukturere seg etter dette, er noe Hume, Russell og Næss må 

innrette seg etter. Men her holder ikke Einsteins ide om kun uro, eller Russells ide om at alt bare er bevegelse, 

for at en skal finne holdepunkter for balanse og oppførsel i romtid-energi-formasjonene. De må holde seg til 

tilnærmingen, ekvivalensen matematisk og geometrisk, med de mulige avvik som det ikke er mulig å holde 

orden på til enhver tid ettersom forskningen når nye trinn i oppdagelser og metoder. Her er det beregningen 

som tilnærmer seg at vitenskapens forskere kommer frem til at det trolig er hundre prosent balanse i naturen i 

forhold til summen av alle rotete og ordnede feltkrefter. Likedan som at man fant harmoni, balanse og likevekt 

i naturen sett fra et sjamanistisk ståsted i den mytiske tiden, ved overgangen mellom steinalder og by-kulturer. 

Sannsynligheten vår kommer tydeligst til klarhet som begrep for oss gjennom at nettopp logiske 

tilstander og forskjeller er virkninger. Det er logiske sammenligningsfunksjoner for også virksomme 

hendelser som da er endrings-funksjoner. Vi kan kalle dette de justerbare funksjoner, begrepet justering, 

alle forsøk på tilpasning bevisst og fysisk. Vi kan kalle dette å kalibrere, innstille, måle ut, finne likevekt, 

balanse, harmoni, forholdene i gradene av orden og uorden, finne grader, og forstyrrelses-grader.  

Vi finner det samme igjen i begrepene reparere, lage, skape, oppfinne og oppdage, all gjøren, og 

ved alle prosesser av prøving og feiling. Ved å teste ut, øve seg, prøve seg, vil vi merke hvor vi finner balansen 

når vi skal forøke og lære å gå., kjøre, skrive og regne. Våre karakterer er ofte et eksempel på nettopp 

sannsynlighets-graden vi har hos våre forventninger. Slik kan ofte fort snus på hodet, mens gjennomsnittet 

ofte bruker lengre tid på omstilling i de store mengder. 

Sannsynligheten er også en del av erfaring og tilvenning enten denne skjer hos oss selv eller ved 

tekniske maskiner, ny robot-hukommelses-digital-teknologi. Sannsynligheten er en tilnærming til det som 

enda ikke er helt klarlagt eller avgjort. Til nærmere likevekt vi har, så vipper noe frem og tilbake slik at det 

ikke er lett å avgjøre om noe blir 1-0, 0-0, 0-1, 1-1, enten det er fotball eller digitalteknikk.  

Om skålen med vann vipper frem og tilbake, og mest kun den ene veien, så burde det skvulpe mer 

denne veien, men ikke om det kun er akkurat til kanten med vann, og at noen få vipp den andre veien gir en 

ekstra skvulpehøyde. Vi forventet ikke dette av normalen, og vi må bare innse at den med minst effekt-

gjennom-snitt ga resultatet.  

Dette er også problemet med å sammenligne med alt vi finner, vår bevissthet og jeopardy-maskiner, at 

vi tar sammenlignings-materialet, ord, nyheter, fakes, tema, pop, sladder, som adresse-sjekk, SYNTAKSEN, 

uten garanti for at det bare er et svar. Dette kalles syntaks på fagspråket og gjelder språk, kommunikasjon, 

tekniske innordninger som databehandling, og som ligger i bunnen av alt fra mekanikk til laserteknologi, 

radio.tv, mobil, gps-signaler, Korreksjons-funksjoner!  

Dette er hos bevisstheten det vi kaller orienterings-funksjoner på god likhet med det som i østlog 

filosofi og østlig religion kalles «veien», «tao». Vei-valg. Det gjelder hva, hvor, hvordan, og som helhet 

hvorfor. Egenskap, endrings-mulighet/virkning, og hvor denne kan finne sted og retning. Det ligner også 

buddhismens det samme, for hva som blir opplyst, oppøvd, frem til et endelig mål der saks-forholdet opphører 

og at det neste står for døren, og der alt lenger ikke kan avkreves mer, der det neste blir tomheten. Målet. 
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Magnet-felt og retninger, og sannsynlighet 
 

Når gravitasjonsrommets virvelkrumninger bøyer inn og danner et gravitasjons-objekt, eller et område 

i et magnetfelt, så kan vi få en slik kule-form som jorden som roterer, der det er en viss spiraleffekt på linjene 

inn i objektet, og som en utveksling av kraftlinjer inn og ut av objektet. Ovenfra et balansert spinn, en rotasjon 

rundt aksen til et objekt, og under-fra, så vil innfalls-gravitasjonen ha forskjellig og motgående retninger. For 

at tyngden, massen, energien ikke skal øke i objektet må det skje en utveksling i objektet og som tømmer ut 

samme kraft av området i balanse. For ellers ville objektet bli uendelig tungt og stort fort, eller at massen, 

feltkraften, energien i rommet forsvant.  

På denne måten vil også elektromagnetiske effekter måtte kollidere og kompensere, balansere effekter, 

men er ikke nøytrale, men i ubalanse og denne energien må kompenseres blant de masser og felt, samt 

feltpartikler som finnes lokalt, opptrer lokalt, og vil gi trykkendringer som sprer seg frem og tilbake i 

akseområdet og med bevegelses-virvlingen, rotasjonsretningen til kloden. Dette medfører at det dannes 

strømninger og mot-strømninger i den indre massens feltvirkninger, og vil da rive løs elektroner, og danne 

ioner, kjemiske omforminger, og ut fra trykk raffinerte grunnstoffmengder og oppdrifts-endringer.  

Poenget er at det oppstår elektromagnetiske felt som virker i akseretningen, og som grunnet varme, 

oppdrift, styrken av mengden elektromagnetiske felt og strømmer, vil presses mot aksen og mot det området 

med minst bevegelsesenergi slik som polene. Noe av dette vil også møte overflaten rundt objektet, og ut i 

rommet i den forstand at andre partikler i rommet, men ikke minst at også gravitasjonsrommets trykk selv er 

et felt som fortetter seg inn mot objektet og skaper en romslig friksjon.  

Det dannes da ved siden av solen og andre planeter, månens tiltrekningskraft et mønster, og som vil 

danne en elektromagnetisk effekt som vi kaller van-Allen-beltene. Det magnetiske feltrommet rundt jorda, 

som også er elektro-magnetisk. Det som ikke kan mettes i utvekslingsenergi øyeblikkelig blir vandrende 

partikler slik som polarlys, der elektroner vandrer mellom polområdene og gir fra seg forskjellige frekvenser 

lyskvanter inntil balansen eller masser utjevner og opptar elektronet.  

Ande strømninger av samme ulike mengder energi fungerer langs hele aksen og opp mot overflaten 

alle veier på jorda, og vil utjevnes der det kan balanseres, med unntak av når det ikke er ro nok til dette, der 

balansefeltene ved overflaten må utjevne feltstyrkeforskjeller i atmosfæren, og også med energier ute i 

romfeltet rundt jorden. For eksempel lyn, eller også varmetrykk, som lava og jordskjelv, synkende partier av 

jordskorpa. Både månen influerer på dette, og store partier av underjordisk fjell løsner ned i mantelen, og 

dermed endrer balanse-utvekslingen av feltkrefter. Alt dette endrer også fasongen og sammensetninger av 

mineraler på jorden, naturbevegelsene, ved siden av solens gravitasjon og varmen, energimengden derfra. 

I alminnelige magnetiske felt som med magneter og elektromagnetiske ordninger i strømkretser, 

inkludert strømmen selv, er felter og felt-objekter som energier som utveksler. Da det ikke er masse-enheter 

som rekker å utveksle energien til objektene som danner slikt felt, eller i gravitasjonsfeltet lokalt, så må 

feltendringene kompensere balansert på stedet og danner da motstrømmer. Og denne formen foregår gjennom 

hastighetsvirvler og ulik grad turbulens av feltlinjeutvekslinger.  

Disse kan balansere seg til et endelig energinivå, en fast magnetstyrke, med poler. Slik mengde energi 

i en retning vil balansere seg i lik mengde i en annen retning. Mengden balanse lokalt er gitt ved hvilken 

mengde energi som kan forlate stedet i form av varmeenergi, friksjon, eventuell avsetning av spenning over 

tid til spole-lignende og kondensatorlignende effekter lengre unna, som også godt kan være alminnelige 

mineraler, gjenstander rundt magneten. Alt forutsatt at det er avsatt en fast mengde spenning mellom stoffene 

inne i magneten eller som påført magnetstyrke eller elektrisk strøm.  

Trykk og varme kan påvirke dette også. Poenget er at utvekslingen mellom rommet og ledninger 

magneter lokalt vil ligne vannstrømningstrykk der strøm og motstrøm lager sirkulasjoner, turbulens og 

balanse-utjevnende utvekslinger av retninger i forhold til nøytraltrykket og formen på magneten og dens 

magnetiske soner, styrke-størrelse, styrke-tetthet. 
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KAPITEL 23 virkning, væren, virkelighet 
 

Virkelighets-begrepet og personlige oppfatninger 
 

 I følge differensialkraften så har vi med en uendelig utstrakt, og uendelig virksom effekt-verden å 

gjøre, med alle retninger og virkninger overhode innenfor dette potensialet. Det er uendelig forskjells-natur 

som endrer hele sin indre funksjons-virkning, også i romtid-posisjon. Vi kan si at virkeligheten endrer seg, og 

beveger seg for alle, og at virkeligheten er i bevegelse og effekt-endring. Selv en-eggede tvillinger må et gen-

sett som bestemmer at den ene har hjerte på venstre, og den andre på høyre side, være forskjellige, og det er 

heller ikke da uvanlig at den ene er kjevhendt som det kalles, når man skal skrive noe. 

Allerede ved stell og rekkefølge på dette endrer hvordan virus og bakterier påvirker oss, og de minste 

uhell, eller noe som stikker, gjør vondt, endrer forskjellen i erfaring og reaksjon mellom tvillingene selv om 

det ikke synes på humør-likheten. Den ene kan komme på å gjøre noe, mens den andre da reagerer med at, 

men kan vi gjøre det da?  

Grunnen er at den ene har fått en lyst på noe sterkt, plutselig og er lyst-rettet på dette, mens den andre 

som gjerne også ville ha reagert likedan, vil få dette som et krav, der man vet at dette ikke er populært hos 

foreldrene. Tross den endelige enigheten så er øyeblikket preget av sterk lyst hos den ene, mens hos den andre 

kommer henvisningen utenfra og virker som en gitt oppgave, tross lyst, men da lysten ikke var der først rekker 

et angstsignal frem som varsel om at foreldrene ikke liker slik avgjørelse.  

Dette har ikke mye å si i lengden, men er allikevel elementer som påvirker en forskjell i erfaringshusk, 

stemningsreaksjon, i følelser, aldri så smått. Når helheten er en ulikhet, ikke minst at vi oppdager hele verden 

fra litt forskjellige posisjoner så kan den ene se noe som skjer som den andre ikke ser, eller stå nærmere en 

varmeovn eller et kaldt vindu.  

Den ene kan få en betennelse mens den andre ikke får dette. En av de var nærmest hoggormen. Resten 

av naturen tar for seg av den personen som er nærmest. Det samme gjelder møte med andre folk, med alt i 

samfunnet, om hvem som går først eller ytterst. Hvert eneste punkt i tilværelsen virker som et sentrum for all 

annen eksistens, væren, virkelighet, her viktigst, for alt som virker mot et punkt. I kroppen og i synsfeltet er 

det altså slik at alle punkter som her finnes er sentrum for virkninger.  

En tvilling, eller et annet menneske vil slik oppleve krefter og virkninger sentralt for sin posisjon i 

kroppen, og med sanser og behov, merke forskjellen på avstander og virkninger som skal gjenspeile helheten 

rundt seg. Den ene kan se hva som er bak den andre, og den andre kan skubbe bort i noe den andre ikke 

skubber bort i.  

En rekke følelser, stemninger behov oppstår i smått og stort over tid på denne måten, lignende som at 

miljø, legebesøk, skole, lek, arbeid, natur-opplevelser gir oss forskjellig perspektiv og følelse av noe, altså 

persepsjon som handler både om de fysiske og følsomme sider av terreng-opplevelse og handlings-

opplevelser, i en del tilfeller da også lærings-funksjoner, og som kan føre til omvendt oppfattelse av enkelte 

saker, og slik sett gjør de personlige virkeligheter forskjellig fra hverandre som: 

 

Persepsjon 

 

Behovs-deknings-struktur-virkninger, Sanse-deknings-struktur-virkninger, Stemnings-deknings-

struktur-virkninger, og fysisk bevegelses-orienterings-virkninger som slik sett til sammen gir en viss smaks-

fornemmelses-forskjell i opplevelser som ved siden av perspektiv-forskjellen, også gir oss en forskjell i hva 

som virker følsomt bra, dårlig, altså hva som gir en forskjellig smak, estetisk, og etisk, moralsk trygg følelse, 

kort og godt, persepsjonen til den enkeltes bevissthet.  

Dette kan ha betydning for forskjell i forklaringer av opplevelser, og selv juridisk, som kriminologi-

forskning. Ikke minst som ren psykologisk forskning og definisjon. Men opplevelsesforskjellen kan også gjøre 

at 2 personer definerer samme ord, begrep og opplevelse forskjellig. Det er ofte forskjell i hva man legger 

merke til, enten det er fra behovsståstedet noen er i, eller om det er perspektiv-forskjeller av fysiske og 

følelsesladede virkninger, kraftvirkninger, andres hentydninger av hva som logisk bør legges vekt på, andres 

hint om noe. 
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Selve dekningen av et menneskes behov og sanser går på både opplevelsessummer, behovserfaringer 

og sanse-følsomhet, og hva som er negative og positive opplevelser, oppfattelser. Dette skaper både som 

fornuft og følsomhet, blandingen av følelser og sinnsstemninger som vi kaller psyke, og som er påvirket av 

fornufts-logiske signaler, og fysiske signaler. Altså også bevegelser. Kraftvirkninger uansett. 

 I den totale virkelighet som inkluderer alle som forskjellige funksjoner i seg, så er det naturlige i en 

differensial-kraft at alle er virkelige, og at deres oppfatninger er virkelige, og at virkelighetens totalitet, er slik 

at alles virkelighet, som like med helheten av virkelighet, er i endring.  

Altså er alles virkelighet virkelige ekte oppfattelser av virkeligheten. Det som er vanskelig for noen å 

innrømme er at de ikke forstår hele sin egen virkelighet, og at de ikke forstår all virkelighet totalt sett. Hvor 

og i hva er det vi befinner oss i, og hvor går grensene for å vite noe om morgendagen.  

Men enda sterkere: Hvilke underliggende funksjons-prinsipper, virkefunksjoner får frem de fysiske og 

psykisk-bevisste funksjoner. Enten det gjelder Naturen og de fysiske lover, eller det gjelder bevisst og psyke, 

eller det gjelder det som man tror er funksjonelt i sentrale årsaks-forhold, at slik som Natur og Guds-fenomen, 

virker som for den som tror på en av, eller begge, eller som samme helhet av bevisst-fysisk kraft-egenskap. 

I den totale virkeligheten er altså ikke bare virkelighetene til personer, kropp, bevissthet, psyke tilfelle, 

men også deres oppfattelsesverden der både det fysiske og det bevisste inkluderer endringsvirkninger i oss og 

på oss, og i oppfattelser og definisjoner; altså forståelsen av vår og andres, og annen virkelighet. For å sette 

det litt på spissen. Vi kan påvise at noe andre mener neppe er tilfelle: Men det vi ikke kan påvirke om den 

andre ikke godtar dette selv, er at den oppfatningen og tro et annet menneske har, at denne finnes som aktiv 

funksjon i virkelighet.  

Om noe oppfatter at troende er fiender eller omvendt, at troende oppfatter ikke-troende som fiender, 

og likedan med forskjellige muslimske, jødiske og kristne grener, slik som katolsk og protestantisk, og der det 

finnes konflikter også mellom taoister og buddhister, sikher, hinduer, og ikke minst mellom naturtroende og 

mellom marxistiske forskjellige kommunistiske grener, eksempel leninisme, maoisme, stalinisme, og 

klassiske marx-tilhengere.  

Blandinger finnes: Kristne marxister. Og dermed er det også duket for alle alternative tros-

oppfatninger, blandinger av slike, og av selektive grener, sekter av alle slag. Men kort og greit: At en uenighet 

i livssyn kan gi sterke konflikter, andre ganger virke som supplement og goder for hverandre. Noen nevner i 

samme sammenheng, sadister og masochister. Altså noe som ikke behøver å komme ut som bra bestandig. 

Alles virkelighet er virkelig funksjon, men virkelighetene privat slik er ofte en reduksjon av en total 

virkelighet, og kan lett anse andres virkelighetsoppfatninger som farlige, gale, uriktige, fiendtlige. Hvordan 

man skal unngå konflikter slik at hverandres helse, altså kropp, psyke og fornufts-bevissthet fortsatt skal virke 

normalt, og fortsatt at vi skal kunne ha en holdbar natur, næringsgrunnlag, er det store spørsmålet der 

holdbarhet og moral er det samme for opprettholdelsen vår. Dette gir en viss konklusjon til neste artikkel: 

 

Hvilkens virkelighet er det som er den virkelige! 
 

Dette er mitt svar på: Hvilkens virkelighet er det som er den virkelige? Alles! Men som en mer 

total virkelighets-oppfattelse: Ingens. Er det noe som kan bli felles virkelighet om en total differensiert kraft 

eller virkning, virkelighets-funksjon for virkelighet? Jeg mener ja! Både grovt og raffinert sett, ja! Virkelig-

heten til enhver er også da hele ens virkelige endringsprosess, en endrings-prosess som all virkning, handling.  

Men vær klar over å undersøke om virkeligheten din er eksakt lik Vire-LIK-heten i den totale 

virkeligheten. Altså ikke bare din oppfatning, men andres, og naturens, og hva en total virkelighet kan se ut 

til å vise oss. Forstår de som begrenser seg til kun sin egen virkelighet, men synes dette gjelder for resten av 

det hele. Slik sett blir både Platons og Einsteins syn på virkeligheten virkelige.  

Et annet problem er om i hvilken overenstemmelse det er mellom bevissthets-fremstillingen og naturen 

virkemåte, og oftest også mellom bevissthets-fremstillingen og slik bevisstheten funksjonelt virker. De fleste 

tar for seg kun innholdet i bevisstheten: Slik som at alt er former, alt er forestillinger, alt er livsløgn, eller 

kravet om at man ikke kan finne noe ut om virkeligheten.  

Om generelt, systematisk funksjons-rekke-følge for hendelser, husk, forståelse, livssyn, om handlinger 

og tolkninger, så følger jo bevisstheten faktisk slike retnings-anvisninger, og blir da også fysisk handling. Det 

er dette som vi kaller å bygge vår egen bevissthet, og at da blir verden slik. Verden blir slik du tolker og 

behandler den. Til onde og gode for andre. Naturen og andre behøver slett ikke å virke slik den enkelte 

oppfatter sin verden. Men det gir, eller bør gi oss et varsko om at det finnes en større virkelighet like ved oss. 
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En annen form som ikke forteller oss noe funksjonelt er utsagn som at alt er forklart gjennom å henvise 

til Gud, eller henvise til Naturen, at årsak og funksjon ligger der. Ikke noe er utredet kun ved slik påstand. Det 

samme gjelder TAO og Det Samme. De er virkelige oppfattelser, bevissthets-forståelser om verden, men igjen, 

at det ikke umiddelbart gir alle funksjons-forklaringer av den grunn.  

Vitenskapens forskjellige oppfatninger sliter jo med det samme. Både troende og ikke-troende forskere 

jobber side ved side. Livssynet er ikke umiddelbart svaret. Derfor er lære og søken der fortsatt. 

Om differensialkraftens modell forklarer alt? Det vet vi ikke enda, og massevis er ikke forklart! Men 

om den inneholder en slik mulighet for de forskjellige fenomener og virkninger, kan den godt ha, slik alle 

legger i begrepet om sitt livssyn som alt! Jeg mener differensialkraften er en egnet modell fordi den kan 

stemme som TAO, som Det Samme, som årsak til det vi kaller åndelige forklaringer og årsak til naturfysiske 

forklaringer, eller rett og slett Bevissthet og fysisk natur.  

Gjerne slik som vitenskapens forskjellige dypdykk i alle felter, vitenskaper, fag-felt. Og den praktiske 

erfaringen sitter inne med ganske mange hemmeligheter, men også holdbarheter som teoriene ikke er like 

gode til å dekke generelt. 
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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, energi-a. En 

kilde, en funksjon, et prinsipp, 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 innerst 

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 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. Med tid vil Aristoteles mene alle forholds tilstander 

som årsak og virkning. 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.  

 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.  

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. I dag kan lignende skje gjennom dårlig service og ekkel holdning, og selvsagt lite smakende servert 

mat. Uønsket!  
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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.  

 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. 

 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.  

 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. Hvile vilkår som funksjoner som skal til for at det 

virkelig er noe som blir mulig gjennom bevissthets-prosessen, viljen eller som en fysisk virkende virkelighet 

som fysiske objekter, er derimot ikke klargjort gjennom disse begrepene.  

At ingenting er umulig og at alt er mulig forteller ingenting om hva, hvordan, hvorfor at slike 

funksjoner finnes og hvordan funksjonene virker. Vi ser bare resultater av hva vi er bevisst, vil med vilje, eller 

får til som tenkning og fysisk virksomhet, altså hva vi finner på, og gjør, med bruk av en bevissthet som alt er 

tilstede og fungerer og en fysisk virkelighet som stort sett er tilstede og fungerer. Vi er heller blottlagt eller 

tomme for argumenter om selve bevissthetens tilstedeværelse-funksjoner for bevissthet og fysisk natur. 
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Det er derfor underlig å høre på de som sier hva de mener de får til med bevisstheten, uten at de vet 

hvordan dette fungerer. Om det ikke er slik at de får til noe bevisst eller med det fysiske, så kommer det en 

rekke påstander om at de ikke har tenkt nok, riktig, ikke vil nok eller ikke hadde sterk nok vilje, og en rekke 

merkelige, eller logiske forklaringer på hvorfor det fysiske ikke virket.  

Gjentatte forsøk kan vise seg fremdeles å ikke virker, og da oppstår det en usikkerhet med hva det er 

som er i veien med forsøkene eller det fysiske, eller de bevisst-relaterte egenskaper, fordi man vill det jo så 

gjerne at noe skal fungere når de forsøker på dette. Hva som kun er en bevisstrelatert overbevisende funksjon, 

eller som virkelig skjer fysisk er også et spørsmål å stille, fordi da det ikke kan gjentas, og vi kan innbille oss 

noe, også i grupper som prøver seg frem sammen slik, at de skal føle eller se for seg figurer eller at noe skjer, 

så er det altså ikke godt å vite hva som er reelt, om det bare er tenkt, eller at det virkelig har skjedd fysisk.  

 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.  

 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. 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 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. 
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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. 

 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-ligning-

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.  

 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. 

 NEI! Det er heller dette svaret vi er på jakt etter, som gir endring og virkning, og formen og virkningen 

vi kjenner, må ha en overensstemmelse med hva vi er og hva vi har som natur og funksjoner bevisst, som 

virker som holdbare svar for oss. 
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Tenkning, bevissthet, begrunnelse 
 

Vi må se på noe av tenkning, bevissthet, begrunnelser, om holdbarhet og bevissthet litt til: 

 

 Det at vi kunne tenke, er eller 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. 

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.  
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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 djevel-utdrivelser, eksorsisme, 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, ris og ros, men ikke av klar innsikt. 

 Kroppen og bevisstheten deles 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.  

 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.  
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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, eksistens-virkningen, formasjoner.  

 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. 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. Å virke, likt med det vi sikter til, og virkelighet som at noe finnes og virker henger nøye 

sammen. Begge deler er virke-lik-het, men at det som er og som virker kan ha dypere funksjoner som vi ikke 

like lett tenker oss. Vi tror lett at alt er nok med at vi tenker og at vi er bevisste, og at bevissthetstanker er nok 

for at alt skal virke, noe som ikke ser ut til å stemme med virke-likheten, eller slik noe faktisk virker. Derimot 

kan vi finne ut at noe faktisk virker på bestemte måter og gi navn til bestemte funksjoner. Endrer vi 

saksforholdene kan det hende at det vi undersøker virker annerledes.  
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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 etiske, 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 dett som vi kan hente frem ti bevisstheten. 

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.  

 Kategorier som vi benytter til så og si alle tilfeller vi møter på. Egentlig er dette sammenlignings-

referanser, gjerne for like og ulike, noe også kant har med oppsettet. Men fysisk deler han som Newtons 

forsvarer, stoff, rent rom, ren tid, og bevegelse som egnekategorier som egentlige ikke skal være bevissthets-

kategorier, men «tingene selv». Ikke særlig ulikt de alminnelige og direkte oppfattelser vi har når vi beveger 

os 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, er slikt Kant ikke kan 

forklare. 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, kryptering-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 affektreaksjoner. Kant har et poeng. Men her er det viktig å si at 

det ikke behøver å være 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.  

 Det er tydelig at Kant mener at bevisstheten er utenfor, utenom kroppen, og at den videre bærer av 

bevisstheten er kommuniserende styrt eller interaktiv med en annen bevissthet, eller større bevisst-plattform. 

Dette krever utveksling av bevissthets-preferanse-formene. Ikke så langt unna Steiners syn, der bevisst-

hetsbasens husk-former og kreativitet ligger ved universets nord-pol. 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. Sjansen for at samme slutnings-rekkefølger åndelig eller bevisst sett kan 

skje mellom den herværende og de saksforhold som er her, er jo like stor. Så ingen av disse er avgjort, selv 

om det synes som at saker avgjøres her lokalt for de fleste hendelser, også de bevisste.  

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 bevissthetsvirkninger, signaler strømmer 

inn uten ifra, fra, en adskilt verden. Transcendentalt.  
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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 men signalomformingenes gang i den samme verden, uten skifte av 

dimensjoner.  

 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 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 mengd 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 da? 

 Uansett forestilling, bevissthet, ånd, kropp, livs-egenskaper, stoff, kraft, bevegelses-energi, rom-tid-

former, alt som er relativt, punkter, posisjoner og kontinuitet, så er det i forhold til disse temaene vi snakker 

Virkelighet. Hvor likt det virker som slik vi også tror det er, eller som virkeligheten virkelig er, uansett om 

vi har tenkt riktig eller galt om dette.  

Det er også forskjell på den virkeligheten der vi dekker behov og er fornøyde, eller at vi skal ha oss 

det ene og det andre, og hvorfor det virker eller kan virke som en del av virkeligheten. Og denne behovs-

virkeligheten krever ikke at vi skal forstå noe av virkeligheten annet enn at vi på enhver mulig måte får dekket 

våre behov.  

Her kjenner alle seg igjen. Hva som er virkeligheten for våre behov, lyster, streben med natur, jobb, 

livs-utbytte, og livs-konflikter. Hver sin virkelighet. Virke-lik-het. Mer enn nok så ekte som det er mulig å få 

det. Uansett løgner, sannhet, fakta eller falske gjengivelser, enten vi forstår disse eller ikke. Mange er mer enn 

nok forvirret i forhold til følelser og systemer, samt partnere. Men: Behov for å ha det bra, godt. 

Å sanse, og dekke behov, smake, tilfredsstilles, er ikke noen avklart forklaring til virkeligheten bevisst 

og fysisk, selv om dette er en del av virkeligheten. Virkelig-heten kan ikke verdi-normeres av annen grunn 

enn for behovs-sammenligninger, og forteller ikke om virkeligheten bak behovene våre.  

Hva vi tror det er behov for en annen side av saken, og den etiske orden, oppførsel, og estetiske smak, 

og praktisk virksomhet endrer seg etter forholdene. Vi møter oftest og kun, for det meste, bare at: Dette er 

holdbart, eller bra nok for meg! Som om det skal være et svar på hvordan noe virker funksjonelt som forklaring 

til bevissthet og fysisk natur. Neppe! Men; dette er et kapasitets-problem. Når i tillegg myndigheter og til og 

med venner holder sine informasjoner tett inntil seg som en fordel, at folk skal vite minst mulig, kun det de 

trenger til å virke i samfunns-maskineriets hjul, uansett hvilken katastrofe ledelsen kan sende oss ut i. 

At bedriftsledere, politikere, legestand, militære og hemmelige systemer ikke advarer oss nok om den 

informasjonen de har, stenger oss da like mye ute som en religiøs gruppe som nekter å fortelle barna sine at 

det finnes en verden utenfor dalen de bor i, og aldri får nyheter. Til mindre folk vet, heter det seg, jo bedre er 

det. Men det er tydelig at dette ender i store dramatiske konsekvenser i mange tilfeller.  

Her er det snakk om tilstander i verden, og ikke konspirasjons-teoriene. Med slike i tillegg, som løgn 

eller sannhet, så gjør det ikke sakene noe bedre. Folk generelt har egentlig en positiv holdning, og vil ikke at 

alle andre skal se dårlige ut, eller ha det forferdelig. De fleste er derimot blitt forpliktet i ulik grad til visse 

grupperinger, og ser seg blind på dette. En uoppmerksomhet er at media, for eksempel også spill, sport, 

festligheter, kan lett virke likedan som henfallenhet som gjør oss blinde for resten av alt omliggende. 

En ganske stor skare av oss mener at vi ikke finner svar på større spørsmål, og at vi nærmest skal tie 

om slikt. 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. Slik er det virkelighet: Vi deler Virkeligheten opp i: 
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Virkeligheten er; I stemninger, følelser, psyken, sanser og behov, følsomhetsstyrke, fornuft, logikk 

 Den virkelige virkning-tilstanden. Inkludert bevissthetens egenskaper. Og Kropp/organer. 

 Fantasi 

 faktum 

 sannhet 

 løgn 

 innbilning 

 science-fiction 

 drømmer 

 riktig, uriktig/galt 

 misforståelser tvil uvitenhet 

 skader, ulykker, naturkatastrofer, sykdom-forskning 

 Hemmede fysiske og bevisste funksjoner 

 Praktiske personlige behov; eksempel jobb, hjem, helse, forbindelser. Personlig virkelighets-syn. 

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. Den virkelige virkning-tilstanden: Gjelder alt, samme hva! Også alles oppfatninger. 

 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 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 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. 

 Så langt er virkeligheten en funksjon, og kan best forklares som eksistens ut fra de differensierende 

differensialfunksjonens logiske funksjon. Dens allsidighet. Virkeligheten er ellers det vi opplever som 

virkninger uansett hvilke. Virkeligheten for vår bevissthet er forståelsesgraden til det enkelte individ som 

inneholder både hvordan vi forstår noe, og vet om av andres forståelse, og samtidig alt det vi kjenner til som 

vi ikke forstår.  

En sannhet er kun hvilken tillit vi har som vi regner som graden holdbart eller riktig, enten vi liker det 

eller ikke. Og den sannheten er også individuell. Virkeligheten er uansett kun hva den enkelte er i i stand til 

selv å oppfatte individuelt. Men erfaringen viser at videre fordypning utvider virkeligheten vår, slik at mere 

erfaring og opplevelse endrer oss. Tro og viten er noe som utvides, endres, og reformeres.  

Konklusjonen er at virkeligheten gjelder all eksistense som er, finnes, eksisterer, uansett hvordan dette 

forholder seg, stivt eller foranderlig ut fra sin tilstand og funksjon. Virkeligheten er at alt er som det er og at 

alt er ment som, og innebærer alt, helhet, del, enhet, annet-het, uansett om det er definert som innenfor, utenfor 

eller i mellom. Det gjelder for alle begrep for alle tilstander, for alle årsaker og virkningewr, for alle prinsipper, 

funksjoner og virkninger samme hva. Det er at det har funksjo som eksistens, uansett et øyeblikk, eller en 

pågående endrings-prosess. At noe er og virker.  

Det er på denne måten at jeg begrepet virkelighet, slik sett sier at det som er er liktmed slik det er. At 

å forstå dette bevisst betyr at det er likt med saken, altså at bevisstheten er i overenstemmelse med at værende 

og virkelige i alle tilstander er, finnes, og ut fra differensialkraften, også virker funksjonelt. Denne 

virkeligheten innbefatter også alle og all bevissthet og følsomhet. Her er den enes virkelighet ikke noe som 

utelater den andres virkelighet, at det er forskjeller i synet på saker, på livssyn, tro og viten.  

Den enkeltes tilstand forøvrig er medvirkende. Det er da ikke noe livssyn som ikke også innebefatter 

at hver har sin virkelighet til forskjell fra hverandre, hver sin oppfatning av virkeligheten, og er da også del av 

virkeligheten. Den enkeltes virkelighet er derimot en svært redusert form for virkelighets-bredde.  

Det dekker sjeldent alt. Det er denne testen som jeg klarer å avdekke gyldig manko og redusert 

forståelse i forhold til en større mengde slik oversikt over det virkelige som virkelighet. Vi må huske at 

virkelighet også betyr virke likt som, være slik at bevissthetens saksforhold er-lik med den bevisste og fysiske 

tilstanden som man beskriver. Bevissthetens sakaforhold til en virkelighet, vil da være som at bevissthetens 

saks-forhold, orientering er i overenstemmelse med salsforholdet. Virke Lik med. Lik med, betyr også er-lik. 

Det er virke-lik-heten som avslører om noens oppfatning er i overenstemmelse med saksforholdet. 
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Virkning 

Definisjon av begrepet Virkning 
 

Som bevissthet, så må denne sammenlignings-funksjonen merke en forskjell. Uten å merke en forskjell 

fra den tilstanden som var, vil vi heller ikke merke en virkning. Å merke noe utgjør også en forskjell fra den 

tilstanden som var. Det fungerer likedan som fra det forrige, inkludert tilstanden som er, til den som blir, det 

neste, slik at noe merkes. Å merke noe, uansett om det bare er en følelse, en anelse, en endring i sinns-

tilstander, så fungerer dette slik som med helt klare signaler, bilder, visjoner, med full oversikt, at det 

forskjellen som er funksjons-egenskapen til at vi merker noe, like som ulike, kjent, ukjent. Derfor kalles også 

dette fra svakeste anelse til det sterkeste oversikts-utrykk, av Spinoza, for intuisjonen, (en logisk funksjon).  

Hos Bertrand Russell fungerer det samme som begrepet fornemmelser, at vi merker noe. Både Spinoza 

og Russell bemerker ikke begrepet å merke noe, spesielt tydelig. Men det å merke noe er en endring, en 

forskjell, og er også slik som funksjon, at det er virkning, eller virkningen. Intuisjonen virker både som 

bestemte og ubestemte virkninger som er en endring i tilstanden til bevisstheten. Ett eller annet tidspunkt og i 

en egenskap, så er denne forskjellen en forskjell i tilstanden, bevisst, fysisk, eller ved det ukjente. 

Slik sett gjelder begrepet både ånd og materie, abstrakt og konkret, materielt og immaterielt, Det  

gjelder for all endring og former, og også for begrepet endring. Tid, bevegelse, endring, forandring, hendelse, 

virkning, funksjon, akt, aksjon, handling, begrep som skape, danne, gjøre, det at noe kan skje, og at noe skjer, 

så må det være inkludert forskjells-begrepet fra første stund, og i alle deler av prosessen og som årsak til at 

noe skjer eller kan skje. Av den grunn må vi kalle dette en forskjells-funksjon som virker som en forskjell fra 

slik tilstanden var. Virkning er altså en forskjells-funksjon, og slik sett er virkning og funksjon det samme. At 

de utgjør en forskjell fra noe annet, eller fra den tilstanden noe befinner seg i bevisst og fysisk. 

Forskjell er også grunnlaget for alle de logiske satser og varianter, sammenligningen av to like og to 

ulike, noe og ikke-noe, så uten forskjell får vi hverken logikken eller virkningen. Disse følger alltid av 

hverandre, men alltid samtidig. At å virke må være inkludert i eksistensen fra begynnelsen av eller for alltid, 

evig, bestandig, fordi det ellers ikke ville være noen funksjon som kunne startet. Å starte er en aktiv forskjell 

fra den tilstanden som er eller var, eller som det neste.  

I en fysisk verden, eller i en verden som ikke inneholder bevissthet, funksjoner som er, eller kunne 

vært en virkelig verden, tilværelse, eksistens, har samme funksjons-karakter for virkning. Om noe virker så er 

det en forskjell fra den tilstanden som er, eller var, og til den som blir. Virkninger berører enten det objektets 

tilstand, eller saks-forholdet som det henvises til, eller også det objekt, saks-forhold som berøres av noe som 

virkning, som da er en forskjell for objektet, eller det objektet møter, eller det samme for saks-forholdet som 

berøres, eller både objekt og saks-forhold, det vil si at det skjer en endring utover den tilstanden som er, en 

forskjell fra slik tilstanden var. Dette gjelder alle fysiske saks-forhold, eller energier, enhver tilstand også for 

ubevisste funksjoner.  

Begrepene fra og til, bygger på den samme forskjells-funksjonen som virkning, funksjon, som endring 

av tilstand, slik at fra og til er avhengig av det forrige og det neste, forskjells-funksjonen som kan benyttes 

som hendelse, virkning, funksjoner, aktivitet, bevegelse, og begrep som energi, kraft, styrke, det som utgjør 

en forskjell. Det betyr at alle logiske satser, forskjells-funksjoner, er inkludert i all tilstand og endring av 

enhver tilstand. Også endringen, funksjonen, virkningen, og selvsagt forskjells-funksjonens funksjon. 

Da vi ikke klarer å sette forklaring til hva begrep som ånd og bevissthet sikkert består av, og at vi ikke 

klarer å sette forklaring til hva materie eller natur, minstedelene og virknings-muligheten er i dette, at en teolog 

ikke vet hva ånd er og en atomfysiker ikke vet hva materie er, så må det før eller siden bli klart at vi ikke 

kommer lenger enn at slike begrep må funksjons-forklares. Hva slikt går ut på. Ett hvert navn vil kun bety det 

Aristoteles kalte regress: At vi ved ett hvert kallenavn for gjenkjennelse av noe, ikke kan forklare hva det 

bevisste og det fysiske, materien, hva dette egentlig er. 

Virkning er en endring av, eller i, eller utover et objekt, og kan ikke registreres av annet om ikke 

virkningen når det andre, et annet objekt, bevissthet, kraft-felt. Virkningen må gjøre en forskjell på noe annet 

for å merkes, og for å virke på noe annet. Fysiske krefter, energier, styrker, bevegelses-moment, vil ikke 

fungere sammen som noen aksjon, reaksjon, om ikke det utgjør en forskjell i og hos andre objekter, felt, 

fysiske tilstander.  
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Det finnes neppe: Noe som er ekskludert virkning, at det ikke på en eller annen måte kan få en 

virkningsforskjell, eller er aktivt virkende som en tilværelse som er en endrings-tilværelse. At forskejllen er 

eksistens, tilværelsen, inkludert forskjells-funksjonen som vi kaller endring, drivkraft, at tilstanden blir 

forskjell fra seg, selv om det ikke blir noe mer eller mindre av helhetens eksistens. 

 I differensialkraften er det innerste som funksjonsbasis både funksjon, virkning og forskjell samtidig 

som en og samme funksjon: En virkning og en forskjells-funksjon er her en og samme funksjon. Den fungerer 

som en forskjells som blir forskjell fra seg, altså en differensiert funksjon som ved samme funksjon 

differensierer seg også. En differensierende differensialfunksjon. Ikke så ulikt det at en maskin lærer seg ved 

prøving og feiling, eller at vi lærer av erfaring.  

 Å virke, virker, virkning; er en eksistens som endres. Det er væren med en forandring. Som sum eller 

produkt kan dette like så godt være konstant mengde, eller konstant energi, drift, drivkraft-funksjon. Stort sett 

så er det noe, en preferanse, forskjellen fra intet, eller en differensiert funksjon relativt til sin størrelses-struktur 

eller til noe annet, som er en eksistens, noe værende, som er, som endrer seg. At som regel vil virkning være 

en endring som tilværelse, at det er noe å endre seg i, at endringen blir mulig og ikke er stivt og endringsløst.  

Virkning er slik sett en forskjells-egenskap, forskjells-funksjon, som kan endres, og slik sett med en 

endringsfunksjon, som en forskjell fra slik tilstanden er, var, og til slik den blir, fra det forrige til det neste, 

som lik eller ulik tilstanden som er slik som med bevegelse, at det kan være en maken endring som sist, eller 

en ulik forskjells-mengde å sammenligne med.  

Virkning er at noe som er endres i tilstand. Virkning vil enten virke som endring av innholds-

differensen eller som en virkning utover den tilstand som er ved at virkningen påvirker noe annet, og et av 

disse eksemplene er som utveksling eller at for eksempel kraft-felt, styrker, påvirker hverandre. Virkning er 

en forskjells-funksjon som blir forskjell fra seg, en differanse som differensieres. Økende styrke, bevegelse, 

fortetning, minskende tetthet, indre posisjons-endringer, endring i preferanseforhold, slik som i bevisstheten. 

I all sammenlignings-funksjon og tilpasnings-funksjon. 

 Å virke vil som eksistensen av alt, inkludert alle begrep om Gud og Natur, og alt mellom himmel og 

jord, være noe som er en inkludert eksistens-egenskap, i og med at en eksistens virker. Det som er til virker. 

Dette kunne ikke væren noe for, og dette kan ikke det at noe ER noe for. Det ville vært nytteløst. Det er det 

som er som virker. Har en funksjon for endring. Det er også kun preferansedannelser i en slik væren som så 

kan virke eller bevirke noe.  

At en bevissthet først må eksistere og virke før den kan bevirke noe, slik at bevisstheten og også en 

tenkt egenvirkende naturfunksjon, at det i begge tilfeller er slik at preferansedannelsene slik kan virke som 

handling eller virke som fysiske lover. Følelser? Det er reaksjoner på andre styrker, der følelses-styrke og 

kombinasjon av flere følelses-styrker danner forskjellige virkningsgrader ut fra hva som påvirker hverandre, 

og det er ikke lett å sammenligne de mer fastlagte feltlover dirkete med blandinger av feltvirksomhet som er 

aktivt fordi dette er aktive transformasjonsfelt. Er aktive, følelser. Aktivitet og reaksjon, aksjon, handling, 

bevegelses-funksjoner ellers, samt felt-styrke-virkninger av alle typer, virker i den mengden kraftfeltet, 

energimønsteret fungerer. 

 Virkning er alt en eksistens-funksjon, samme for hva, som opprinnelig eksistens-funksjon. Den 

endelige virkningen er en eksistens-funksjon som gjør en forskjell, endring, der eksistens og virkning ikke kan 

skille lag som funksjon. Det er samme funksjon som en differensierende differensial-funksjon. Det er ikke en 

ikke-eksiterende eksistens som virker. I så tilfelle så er virkningen en eksistens.  

Men det at noe virker endres, forklarer ikke rom-dimensjonal utstrekning, eller preferanse-plattformen 

som dimensjoner ellers for hvilke verdener som helst, det vi kan identifisere som plass, oppholds-sted, enten 

det er regnet som utstrekningsløse dimensjoner, likt et punkt uten utstrekning, eller om det er uendelig og evig 

kontinuerlig foranderlig i utstrekning. Bevegelse, styrkevirkning, vil ikke forklare det værens-dimensjonale, 

og det dimensjonale forklarer ikke bevegelsen og virkningen, eller kontinuitet, årsak og virknings-funksjonen.  

Derfor må man identifisere en felles differensial for virksomhet og eksistens. Altså for eksempel rom 

og bevegelse, rom og tid. Der struktur av dimensjon, og der struktur av virkning, bevegelse fungerer, så er det 

samme eksistens som er værende og i en endringsprosess. Slutningen er at kun fellesnevneren kan identifisere 

et slikt produkt av væren, endring og egenskaps-saks-forholdene. Altså at rom-tid-energi-formasjoner i 

endring kun kan forklares som produkt om det er samme funksjons-basis for punkt og kontinuitet.  
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Kort sagt at det er en differensial eksistens som differensierer seg. Og denne differensialfunksjonen 

kan som absolutt kun endres som en utveksling inne i helheten til funksjonen. Noe virker fordi eksistens virker, 

Har endingsfunksjonen i seg som opprinnelsesfunksjon, og som ikke er født, men alltid er til stede, og kan 

ikke slettes, altså en evig, bestandig funksjon som eksisterende endring. 

Uten differensial funksjon, forskjells-funksjon kan vi ikke få to like eller to ulike, bevisst eller fysisk 

sammenligning eller fysisk funksjon. Da vil det ikke bli noe som kan skje som en forskjell eller virke. 

Eksistens må være en forskjells-egenskap, en differensialfunksjon, som så virker som en forskjell, som 

virkning eller bevegelse fra den tilstanden som dette er i. Og en slik eksistens kan ikke annet enn å være, for 

så å endre seg i like store mengder som det som er, dens samlede potensiale, omgjort til virkelig tilfelle, en 

virkende eksistens. VIRKE-LIG-HETEN, betyr VIRKE-LIKHETen.   

Denne virkeligheten handler ikke om hvilken mening vi har om den, og er heller ikke med i diskusjonen 

om hvem som har et rett forhold til fakta og virkelighet. Fortolkningene. Denne virkeligheten handler kun om 

den tilstanden at noe i det hele tatt virker, før vi kommer til hvilken ide, mening, diskusjon, årsak-virknings-

forklaringer om slikt. Å snakke om begrepet å virke, virkning, funksjons-logikk slik, er noe helt annet enn alle 

de forskjellige meninger som vi har ut fra egenbehov, og bevissthets-reaksjoner, våre sinns-stemninger, riktige 

og gale valg, enten vi snakker om ondt, godt, angst, glede, trygghet, normalitet og galskap, nytte-praktisk, 

eller holdbarhet. 

Hvor likt noe er med slik noe virker på ordentlig: Eller slik det faktisk virker. Det betyr at vi rett og 

slett lurer på hvordan noe fungerer, funksjons-sammenhengen så langt vi har behov for utdypning av dette. 

Behovet derimot har ikke noe med om hvordan alt virker, da behovet er en redusert del av virkelig eksistens. 

Er vi bare opptatt av mat, betyr det ikke at vi finner ut av hvordan vi tenker eller har holdbare sosiale forhold, 

eller klarer å finne opp noe teknisk. Det forteller ikke en gang om hvorfor vi er sultne, og bakgrunns-funksjon. 

Vi kan si at dette handler bare om mening, men mening er jo enhvers egen diffuse oppfatning av hva 

som er årsak-virkning. Vi tror lett og uten å tenke: at årsaken og virkningen alltid er der, og at denne er den 

vi tror det er, selv, eller avfeier et spørsmål med; at alt har årsak og virkning; og omsetter dette til at det 

betyr at alt har mening. Nei: Det er årsaker til at vi har de meninger og utgangspunkter vi har som de 

forskjellige oppfatninger av hva som er tilfelle i saks-forhold.  

Men det er ikke synonymt å si at enhver mening er virkelighetens årsak og virkning, hverken om 

vi snakker om bevisstheten eller den fysiske natur. Derfor blir ofte begrep som at alt har mening, et likegyldig 

svar for at man ikke har interesse for saks-forholdene, som er om årsak og virkning. At alt har årsak og virkning 

forstått som mening og som vi da ikke har interesse for årsak og virkningen til, og slik sett at meningen blir 

meningsløs. At meningen, som årsak-virkning, er død, likegyldig.  

Men faretruende nok om vi ikke tenker rett, så betyr dette også at vår oppfatning av hva som er mening, 

årsak-virkning, hva som er tilfelle, meningene våre, årsak til krig, vold, død i mange tilfeller, hvilket det ikke 

skulle eller burde være. De gjensidige ødeleggelsene. Slik sett kan man faktisk finne ut at egen mening ikke 

er holdbar generelt. Di mening er da en potensiell draps-maskin, og ikke en løsning av det generelle problemet. 

Selvforsvar, nød-forsvar, nødverge, er selvsagt et akutt spørsmål som vi må vurdere i hvert tilfelle. 

En annen meningsytring handler om forståelse og behov. Behovene kan dominere eller være så akutt 

viktig at det ikke er rom for forståelse av årsak og virkning hele tiden, eller at gjøremål eller frustrasjon 

ødelegger for dette, fordi vi må dekke andre behov først.  

Den andre årsaken er forestillingene våre. Fra drøm, mareritt, innbilning, fakta, erfaring, vitenskap, 

hva som helst, som kan virke manglende ovenfor de spørsmål vi kan stille, og nettopp ikke forstår meningen, 

sammenhengen, nytten eller at det skulle være forklaringer til saks-forhold på en slik måte at noe går opp for 

oss, at vi våkner for å se en sammenheng i noe, eller i et spesielt saksforhold.  

Hva vi alt mangler å forstå, eller mangler for å forstå noe, eller har behov for i stedet, er årsak til hvor 

stor motivasjon og hensikt, oversikt, orientering vi kan få gjennom å sette oss inn i visse saks-forhold, og ikke 

minst når vi kommer til det punktet da tilværelsen selv blir satt under lupen, slik som eksistens og virkning. 

Vi kan ha plager og psykiske tilstander som langt overgår fordypningstrangen til å forstå vår tilværelse. Dette 

som her er nevnt kan allikevel gå på bekostning av våre eksistens-vilkår. Dette vet vi ganske mye om.  

At selv om det vi ikke visste heller ikke er noe vi har vondt av, så kan dette faktisk gjøre vondt for 

andre eller oss selv i vårt videre løp. Det som tidlig slo meg, var at det var en slags underliggende stabilitet i 

forhold, en slags harmoni, tross alle ulykker om vi kan si det slik: Eksistensen eksisterte jo, beholdt seg, enten 

den var skadet eller ikke. Omvi slo mer vann på bakken fordelte vannet seg som en slags likevekt.  
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Vi hadde noe som fikk fallretningen til å være loddrett og noe som balanserte noe slik at vi fikk 

vannrett. Og vi hadde kolliderende trykk med vann som trykk eller sug, som dannet vannvirvler, sirkulasjoner. 

Ved å høre om kraft og motkraft, som tilsvarte hverandre slik at vi akkurat hadde styrke til å løfte noe, og at 

vi trengte mer styrke for å løfte noe høyere eller som var dobbelt så tungt, noe jeg selv erfarte, og andre sa, så 

var begrepet kraft og motkraft etablert i meg som et tilværelses-fenomen. Men ikke slik at jeg lærte at alt var 

slik, fordi dette måtte jeg finne ut mer av selv, fordi tid, bevegelse og virkning var ikke forklart noe sted. 

 Med Newton og Einstein stiller det seg annerledes. De har fått utdelt en avlevert godkjent offentlig 

modell for hvordan universet ser ut. Newton holdt seg til kuleuniverset, men hadde tanker m en uendelighet. 

Einstein holdt seg til kuleuniverset og til og med singularitets-modellen. Først senere da man finner ut at det 

kanskje er et ekspanderende univers så bytter han til BigBang-modellen. Han finner også ut at tidligere ideer, 

også som en ny variant godt kan ha tro på at universet er en uendelig målestokk, og det er noe lignende 

Hawking gjennomgår: Fra singularitet, konstant energi, kraft og motkraft, det vil si bevegelsesenergier og 

motbevegelsesenergier. 

 Jeg søker meg ikke akkurat inn etter formler og slike utgangs-modeller vi har for kuleunivers eller 

endelig og uendelig, selv om jeg neppe klarer å tenke meg en lukket ende til rom. Jeg søker grunnfunksjonen 

til rom, tid, bevegelse, egenskaper, styrke, og finner en fellesnevner, og denne er lik for hvert punkt uten 

forskjell samme hvilken av disse grenene vi skal finne minste del for i punktet eller i kontinuiteten. Denne gir 

en forskjells-funksjon som ekspanderer uendelig og kan ikke vokse mer, og konsekvensen er at det så blir en 

absolutt lik kraft-motkraft-utveksling i en konstant energikraft.  

 Det er denne modellen som utforskes for utvekslingssirkulasjoner og med den konsekvens at man 

finner utvekslings- parametere, det vil si kraft-forskjells-styrken som virker inn i objektet og som tilsvarer alle 

de fysiske formler vi kjenner med de samme akselerasjons-differanser som i Newtons og Einsteins formler, 

eller alle de fysikere som har kommet med formler i det hele tatt, iberegnet det som kalles logaritmiske 

proporsjonaliteter. Oppdagelsen skjer omvendt vei og uten objekter fra måling, annet enn den kjente bremse-

lengde-loven med økt dobling av hastighet og bremselengden da.  

 Det er derfor ikke samme oppdagelsesvei eller oppdagelses-metode. Her fungerer bare funksjonen jeg 

henviser til og balansen, samt logikken, utprøvelsen av de forskjellige mønstrene som tvinges frem. Så må jeg 

se etter om det er noe som ligner retningen mot fysiske objekter. Dette må følge balansen, og som dermed blir 

de geometriske og om vi vil matematiske mønstrenes grunnlag. Først når en rett felt med et innen-for-liggende 

trykk og uten-for-liggende trykk er rettest mulig balansert, og skal gjøre avbøyning, så forekommer det at en 

slik hastighetsløkke dannes på feltstrekningen. Og den er brå!  

Den er ikke stor, har lite energi i forhold til romtrykket. Dermed blir gradsforskjellen til 

akselerasjonen innover lik tettheten på feltlinjene innover og det er denne jeg undersøker: Den viser 

forholdet ved dobling av avstand eller sammentrekning som alltid fordeler seg som 1-4-16 også videre, 

og som den omvendte square-rot som nyttes til alle akselrasjonsformler. Dette forholdet stemmer med 

dobling av hastighet lignende tetthetsforskjellens halvering av avstand i feltlinjer innover i et objekt.  

Bremselengden viser ved stadig dobling ved lik friksjon det samme: 1-4-16 ganger lengre bremse-

lengde. Da forstod jeg at hastighetsløkken danner både akselerasjonen og gravitasjonens styrkeøkning, og 

virket for en bremselengde som var i samme avstand fra et senter samtidig som den doblet hastigheten, fordi 

den måtte bryte 4 ganger flere feltlinjer for å bremse opp. Og dette er likt som hastighet i andre potens. Men 

det er også det samme som at cc i mcc er en slags bremse-terskel, formel.  

Differensialkraften dannet altså med lik tetthet pr likt volum med en og samme hastighet overalt som 

utvekslinger, virvler og sirkler og for krumninger, de fysiske lover vi kjenner fra elektro-magnetismen og 

gravitasjonen og ett hvert annet felts virkningsmuligheter oppdaget som uoppdaget. Gir som hastighetsløkker 

relative hastighets-felt, treghet og tidsforsinkelser. 

Sluttsummen til Newton og Einsteins formler møter Differensialkraftens proporsjonalitet den andre 

veien: Fra den indre grunnfunksjonen til helheten av Differensialkraftens totale funksjon som preferanse-

formasjoner, energier. Dette er jo ett sjokk. Men logikken sier også at RANDOM tid, bevegelse, rom-

utstrekning, styrkekraft-energi-formasjon ikke er mulig, og at bare med likhet i grunnfunksjonen punkt for 

punkt, så kan like og ulike være proporsjonale størrelser. Punktet erstattes av en kontinuitets-differensial. 

Matematisk, geometrisk, fysiske lover, rom-form-krumnings-bevegelser tilsvarende fysikk-

formlenes styrke. Og denne kan påvises ved Differensialkraften som en nøyaktig likedan sammen-

ligning. At romtiden, fysiske formler, og grunnfunksjonen til ∂-Force som logisk funksjon, er like. 
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Virkning og mot-virkning Virknings-funksjon 

Virkning og mot-virkning 
 

At noe virker. 
 

Vi som har lest det meste av dette stoffet til nå av Differensialkraften, konklusjoner, har fått med seg 

at vi har sammenlignet bevissthetens begrep om virkning, funksjon, at det er en forskjell som er til stede, noe 

aktivt, og at bevisstheten har lignende sammenlignings-funksjoner, til det vi kaller en fysisk natur og fysiske 

lover, også differensialkraftens funksjon, der virkning, forskjell og funksjon blir et slags minste fellesbegrep.  

Funksjon og virkning blir i denne definisjonen det samme. Og denne virkningen er den virkningen som 

er, eller vi har, og som danner VIRKE-LIK-HETEN. I språket og dialekter så er k bytte med g i de fleste 

tilfeller, og vi sier virkeligheten. Virkeligheten handler for det meste om folks egne personloge behov, eller 

gruppe-behov, og ikke like meget om den egentlige virkningen i kroppen vår, eller i den fysiske natur slik sett. 

Virkeligheten er slik folk selv oppfatter den, og slik de opplever den, sett fra individuelle eller egoistiske 

ståsteder.  

Den omfattende virkningen og funksjonen til sin virkelighet går folk neppe så dypt innpå, for penger, 

hva som er vondt og godt, smak og lukt, til dekning av primærbehov og tilfredsstillelse er hovedsaken til 

mennesket i et nøtteskall-perspektiv. Makt, penger, smak, trygghets-funksjon, holdepunkt i livet. 

At noe virker betyr at det blir en forskjell ut fra slik tilstanden er, at det virker videre utover gitt 

tidspunkt eller gitt posisjon, og at det virker på omgivelsene i større eller mindre grad slik. 

I differensialkraften er det slik at alt virker lignende en aktiv funksjon som en varig virkning, effekt, 

kraft, styrke, kalt energi, da både drivkraften energia/Aristoteles, og dens virkningseffekter, energiene, er 

funksjon av dette. Konsekvensen av en likedan utvekslende kraft er i alle sine virkninger også kraft-motkraft 

i balanse, slik at et eller annet sted der det er krefer inn, så er det krefter tilsvarende ut igjen på en eller annen 

måte selv om det er omformet energi. Det er hva de fysiske lover viser oss konstant, Altså likt som en konstant 

mengde energi som omdannes, utveksler.  

Fra gammelt har vi begrepene kraft og motkraft, noe vi har ansett som styrkekraft, eller bare kalt styrke, 

sterkhet, tetthetsgrader, men som ble oppfattet som en effekt, forskjellen mellom to virknings-bevegelser av 

for eksempel fallende masse, fra en gitt høyde og for eksempel en dobbelt så høy høyde, ned mot bakken, 

Newton lagde en fast lov for dette, enheten kraft, ved at 1 liter vann likt som 1 kg, da skulle løftes 1 meter opp 

i løpet av 1 sekund. Han brukte her joule-målet som er mindre, men det tilsvarer det samme i effekten pr like 

lengder og like mengder i samme hastighet over en gitt avstand løft. 

Noe senere blir tids-utstrakte effekt-prosesser, arbeids-lengde, slik som ti sekunder, en time, et døgn, 

sammenligningsbare funksjoner der arbeid over tid samtidig betyr en mengde-samling av effekt. Denne 

effekten ble omsider gjort om til virkningsgrad, eller energi, og uansett masseformer, lys, så ga dette gjennom 

bevegelser da ulike mengder effekt.  

Effektene mellom lov-energi-formene ble etterhvert sammenlignet og ga formler som var konvertible 

med hverandre slik at vi ut fra en energi kunne kjenne til hva som ble gitt i effekt om det ble omdannet eller 

påvirket andre energi-former. Her har vi Watt som konstruktør for arbeids-effektene. Det vi kaller ett 

wattsekund, 1 watt-time, og begrepet kilo-watt. 

Vitenskapen har modernisert seg og valgt å kalle alle disse energier for bevegelsesenergier fordi alt vi 

måler av fysiske tilstander viser bevegelse, og graden energi ut fra bevegelsesmengden. Men massen, 

energiene, effekten fra feltene, er tross alt ikke uten videre med i regnskapet. Kun som at det er mengden 

effekt fra et gitt mål for masse, som da kalles energimengden, og som er energi-formen. En stein, en 

lysfrekvens, forskjellige former for hva som hender av kraftforskjell når vi fryser ned, tiner opp, smelter, 

koker, får gass, at vi får aggregat-tilstander og som et forhold til temperatur også. De faste, flytende, og gass-

virkende aggregattilstandene. 

Vi måler hele tiden at to like styrkeenergier viser at det oppstår en balanse gjennom flere 

eksperimenter, det vil si at det blir likevekt en eller annen vei, slik at vi kan godskrive at like mengder kraft, 

energi, energibevegelser, danner en likevekt mellom to retninger av kraft som står mot hverandre. At 

virkningen fysisk er lik mot-virkningen fysisk.  
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Nå har vi gjort flere eksempler med hva vi bevisst og fysisk må mestre, og vi gjenkjenner mye av dette 

ved fysiske operasjoner vi selv utfører, om vi er like sterke eller raske som andre, og hva som blir uavgjorte 

saksforhold i konkurranse eller virkelig jakt på mat-ressurser.  

 Det rareste er at vi føler smerte, glede, lyst, ulyst, og styrkegrader i slitet nå vi gjør noe fysisk slik, og 

lignende med sanser der vi utsettes for sterkere lys hele tiden, høyere lyder, sterkere smaker og lukter og mere 

trykk mot huden, eller temperatur-forandringer; at vi merker smerte og lyst som styrkevirkning, og vi merker 

det i sult, pusten vår, tørsten og behovet for å sove, at vi blir utslitte til slutt.  

Gjennom alle slike tilstander merker vi at vi blir mette, ikke klarer større tyngdeløft, men også i ønsker, 

lyster, behov, så merker vi balanserte nivåer mellom for lite, for mye, og nok, passe eller tilfredsstillende. Så 

vi merker hele tiden en slags kraft og motkraft-styrke i følelser og bevissthets-prosessene våre også. De er 

ikke like lette å måle og heller ikke å finne balansen i slik som med de alminnelige fysiske mål.  

Men vi merker kraften i våre lyster og behov, og motkreftene om de andre sier at vi ikke får lov til 

dette nå, eller også, aldri skal få lov til slikt, eller at noen mener det motsatte av det vi gjør. Slike virkninger 

og mot-virkninger er det grunn til å merke seg ved bevissthets-funksjonen våre også. 

 Det er jo en bevisst sammenligningsfunksjon av bevisstheten også om styrke i naturen, med eller uten 

måleinstrumenter at vi har merket oss, oppdaget likevekts-forhold og kraft-motkraft-funksjoner. Og ikke bare 

det: Vi har direkte behov for å leve i en fysisk verden grunnet føden, våre fysiske egenskaper, kroppen vår, 

også sanser og indre behovsorganer, slik at vi hele tiden må sammenligne dette med energibevegelser vi selv 

gjør i naturfysiske bevegelses-energi, og at vi merker hvordan det fysiske som virkninger reagerer.  

Å forstå naturen, betyr at forståelse og natur er. Lik hverandre. Det vil si at å forstå, forklare betyr er-

lik, =, selv om vi ikke alltid plaier å ha en forklaring som er så lik det vi vil forstå eller tenker på. Vi har ofte 

mystiske forklaringer eller er ukyndige om saken.  

Å forstå naturens fysiske egenskaper og handtere noe i praksis ut fra dette, betyr også at bevissthetens 

sammenligningsfunksjon og sammenligningsprosessen der gjennom følelser-styrke-virkningen, og som 

bevisst oversikt og orientering, sammenligningsfunksjoner, slik sett gir at bevissthetsoversikten og den fysiske 

naturs egenskaper fungerer mest mulig i overens-stemmelse med hverandre slik at vi kan behandle det fysiske, 

og at vi kan undersøke og bli behandlet av det fysiske, som forskning eller noe som påvirker helsen.  

 Med dette har jeg lagt frem et grunnlag som eksempler for fysisk og bevissthetsrelaterte krefter og 

motkrefter, som vi også da kaller virkninger og motvirkninger. 

 

Virke-funksjon Virknings-funksjon 

Virke og mot-virke 
 

Virke-funksjon, Virknings-funksjon, å virke, motvirke, har samme forklaring som det v alt har gitt. 

Men her er det viktig å legge merke til begrepet funksjon. I differensialkraftens differensierende 

differensialfunksjon så virker begrepet virkning, tilstands-forskjell, forskjell fra, aksjon, aktivitet, å fungere, 

funksjon, som det samme. Funksjon er altså en aktiv endrings-forskjell, og det vi vil kalle «å virke». Å virke 

er altså en aktiv forskjells-funksjon. Det er smør på flesk å kalle dette en virknings-funksjon.  

Men passer bra med en grunnfunksjonene og den virkningen denne har som at noe virker, gir 

virkninger, og slik sett et grunnlag for årsak som kilde og virkning som mål, eller at en tilstand endring av 

samme tilstand vil gi virkning, funksjon. Dette er grunnlaget for hva vi her skal forstå med virke-funksjon og 

virknings-funksjon, at den i innerste basis er årsak, og gir årsak-virkning som virknings-formasjoner. Å endre 

seg fra sin stilling gir oss det neste, enten det er i tid, form, energi, bevegelse, styrke eller virknings-

egenskaper. 

Bevissthets-formen av å virke og virkning, som påtenkt aktiv form, eller som utført aktiv form, 

inneholder det samme sammenlignbare funksjonelle slik, som en virknings-funksjon. 

Å virke er greit, ikke gratis, vi bruker energi, og vi får fysisk tilbake lignende mengder som det vi 

utøver i energi. Å motvirke er å sette inn noe som stopper, eller virker motsatt vei som bevegelseskrefter har, 

eller logiske slutninger. At vi dytter noe i motbakke, løfter noe opp fra bakken, at vi arbeider med alt vi 

arbeider med på jorden, men at det slik sett ofte er næring som er et drifts-behov bak dette. Forholds-mengdene 

kan kritiseres. Tas opp i en annen avdeling. 



 

 

349 

Virkning og Virkelighet 
 

Virkning og 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.  

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.  
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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 sammenligningsfunksjoner 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.  

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.  
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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 motatt. 

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. 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. 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 hvilken 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, sinnstemning 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 tildels 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 filosfoen, at årsak-

virkning, hvorfor noe eksisterer og virker tilbake som spørsmål som både i teologi, filosfi, og psykologi, 

bevissthet, regnes som sikre holdepunkter, men uten et gitt synlig svar.  

Det er det ytterste til hva bevissthten 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-sammen-

ligning, aldri noe annet.  
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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. 

 

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 meningm 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 felre 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 nysjerrighet 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. 

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.  
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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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Virkning, signaler og intuisjon 
 

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-eksistens som den 

personlige opplevelse og bevissthet, lokal natur, men all natur og bevissthet. 

 Derimot når vi henviser til det praktiske liv, er virkeligheten våre lokale omstendigheter og våre behov 

som 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 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 missbruk 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 begrepe 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. 
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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. At Gud bare beundrer, iakttar sitt skaperverk, og vi har fått ansvaret, 

kompetansen. 

 Nå har det opp gjennom tidene likedan vært tro på at naturen har alle slike funksjoner som natur-

funksjons-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. 

 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 grunn-

leggende 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. Og det er også drivkraften, virknings-faktoren til driv-

kraft, drifts-kilde, 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. 

  

Tema og definisjoner: Virkning og mot-virkning. At noe virker. Virke-funksjon. Virknings-funksjon. Virke 

og mot-virke. Er Tatt Opp!! 



 

 

356 

Virkeligheten 
 

Virkeligheten betyr virke-likheten. Virkeligheten betyr altså virke-likhet, virke-lik-heten, at det er lik, 

=, lik med det som vi sikter til, peker på, det som ER, det som virker likt med det som vi sikter til. Dette betyr 

selvsagt både vår kropp, vår bevissthet, for alle sider av en total virkelighet.  

 Vi kan ofte se for oss det som er de fleste menneskers virkelighet, nemlig den oppfatningen den enkelte 

har selv ut fra behov og oppgaver, slik alt virker på seg. Dette er en autentisk virkelighet slik den enkelte 

oppfatter verden, alt som skjer i forhold til seg. Vi kan også si at dette er grunnlaget for eksistensialismen. 

Hva verden er eksistensielt, som virkelighet for deg. Meg, Jeg. Selv. En orientering vi må ha, men ikke nok. 

Virkeligheten totalt sett er ofte langt bredere perspektiv enn dette. Den omfavner alles personlige 

virkeligheter som slett ikke er den samme for alle. Hva er så det mest vanlige vi kan finne ut om den enkeltes 

virkelighet. Det er at man har tro og viten, inkludert alt man føler og har behov for. Ikke alle vet bestandig 

helt riktig hva de har behov for. Det er ikke lett å få oversikt over alt som har med seg selv å gjøre.  

 Alle mennesker har en slags tro eller viten. I forhold til så meget vi kan tro på noe, eller kan tro om 

noe, så er dette bare en liten del av alt det vi kan tro om samme sak overhode, Bare promiller av alt vi kan tro 

om det vi tror på. Det samme gjelder viten. I forhold til det vi vet, som ligner troen, at både tro og viten er en 

oversikt og orientering som så vidt holder seg innenfor det vi føler behov for, eller mener vi må godta om noe, 

fordi det vil alltid være en slags aksept, tross vår enighet eller uenighet med det vi føler at vi må godta, 

akseptere, for at vi skal tilslutte oss eller ha tillit til hvordan noe rundt oss fungerer, virker, virkelighet. 

 Vi kan godt mene at tilstandene kan forandres gjennom at vi påvirker andre eller at noe påvirker det vi 

er enig eller uenig i. Det er snakk om tillits-grader, hva vi mener vi kan stole på, og som forholder seg til de 

forskjellige gradene av behov vi har. Viten betyr også at hva vi kan vite om slikt som vi vet, bare er brøkdeler 

av alt vi kan vite om det feltet vi har viten om. Bare promiller av den uendeligheten vi kan vite om dette er 

som regel tilgjengelig for den som vet noe. 

 Allikevel: Når en samlet undersøkelse over historisk tid innenfor vitenskapen har funnet likevektige 

lover i nesten alle fysiske felt og partikler og beregninger for de fysiske hendelser, og reaksjoner som ligger 

til grunn-funksjon for en rekke viten om biologi, kropp, alle tekniske fysiske kjemiske og fysikk-orienterte, 

geometriske og matematiske utregninger for de stoffene jorden består av og oppførsel til partikler og til alle 

himmellegemer som vi kjenner, samt hva vi vet om arv og legevitenskap, så har vi en veldig god oversikt over 

hvordan det fysiske virker. 

 Når så noen som tror eller vet noe, utelater hele den siden av verden som vi vet noe om, og som viser 

seg å stemme stort sett i de aller fleste tilfeller, og virker intakt for de fysiske stoffer, de fysiske lover, det som 

skjer i  den fysiske verden som er i overenstemmelse med fysikk, kjemi, matematikk og geometri, så virker 

dette som en redusert virkelighet. Det betyr at all vitenskap om kroppen, fysikken, den fysiske natur, arv og 

biologi, blir utelatt fra den virkeligheten mange beskriver. Det finnes en ganske stor mengde av de tros-

retninger, de personlige livssyn, og de ideologiske livssyn, som ut fra egne behov som målestokk, utelater at 

vår kjente viten har en plass med stor vekt for hvordan noe virker i den totale virkeligheten vi har rundt oss 

fysisk, det vil si hva vi legger i begrep som kropp, legeme, det vi kaller fysisk. 

 Konsekvensen er at vi hører uttalelser om virkeligheten som ikke lenger stemmer med det vi observerer 

og det som hele tiden skjer ved fysiske reaksjoner, og som skjer i celler, organiske molekyler, og i natur-

prosesser for alle fysiske stoffer. Når noen da snakker om den troende virkeligheten eller den vitende 

virkeligheten i forhold til hele mengden informasjon og testing av det som skjer, så er både prosessen som 

skjer og virkningen av det som skjer, utelatt fra de fleste menneskers beskrivelse av det vi vet totalt samlet om 

de fysiske forhold. Og her er det likegyldig om det er snakk om tro eller viten. Alle personlige uttalelser om 

den fysiske natur kan lett utelate en større mengde av hva som kan sies om hvordan dette virker. Slik sett vil 

manglene eller avvisningene av hva som påstås som kan være riktig om den virkende virkelighet bli utelatt.  

 På denne måten blir behovene den enkelte har, det som overkjører den fysiske virkeligheten slik vi 

samlet vet noe om denne, og det er påstandene om alt det som ikke er i overenstemmelse med virkeligheten 

fysisk som ofte dominerer samtaler, private vennskap, familier, og som ofte beundres fordi det dekker et behov 

som mange finner felles, og der avvisningen av betydningen og virkeligheten til den fysiske natur, ofte kalt 

konkret natur, blir avgjort.  
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Altså blir oversett eller avvist, satt til side, sett på som en mindre gyldig virkelighet. Selv om alt som 

er virkelig smått og stort er tilhørende den egentlige virkelighet og ikke kan verdi-normeres. Vi kan selvsagt 

endre forhold med den fysiske natur slik at den er tilpasset vårt behov, eller finne opp noe som er ønskelig. 

Men vi har da benyttet en egenskap som var mulig for stoffene. Fordi om det ikke var en mulighet ved stoffene 

så blir det som det alltid blir, at all prøving og feiling for å skape noe, ender med at vi oppdager en måte det 

kan fungere på, og som stemmer med de fysiske stoffenes egenskaper. 

 Slik sett er dette en kritikk av den enkeltes, og ofte de fleste større livssyn og ideologiers innsikt og 

påstander om virkelighetens virkelighet, fordi den virkelige virkeligheten ikke virker slik det påstås, men 

faktisk virker på en mer generell og annen måte enn slik den fremstilles av de fleste. Den fysiske virkeligheten 

som omhandler kropp, legeme, mange påstander rundt fysis, det fysiske, er altså ikke i overenstemmelse med 

den egentlige virkeligheten som hele tiden kan påvises i hendelser og som følger ganske bestemte rutiner og 

transformasjoner som forklarer virkningsforløpet til de fysiske hendelser.  

Når det fysiske utelates som viktig i det hele tatt, og i tillegg at påstander avviser og forteller om andre 

virkninger som ikke er i overenstemmelse med det som skjer, eller ikke forteller om slik det virker, eller verdi-

normerer gyldigheten vekk av de fysiske virkninger, så avviser man rett og slett at det er en fysisk virkelighet 

som virker, og hvordan denne virker, som ikke reelt for de behov og synsmåter man har som enkeltperson og 

som tros-grupper, livssynsgrupper og i de lokale vennelag.  

To venner vil lett utvikle et bilde av gyldighet som bare kan være, eller kan ha en god del overens-

stemmelse med virkeligheten, men vil fremdeles mangle en stor del viten, og ha en stor del feilslutninger om 

virkeligheten fordi det fremdeles mangler mye som får denne virkeligheten til å fungere i samsvar med alt 

som virker fysisk som fastere egenskaper i virkeligheten til den fysiske natur. 

 Med beskrivelser av bevisstheten kommer vi ikke alltid særlig bedre ut med dette. Påstander om 

virkeligheten til bevisstheten virkemåter og funksjoner, står ikke så sentralt som følelser og behov, smaks-

fornemmelsene betyr i hverdagen. Bevisstheten om bevissthet til folk er som regle behovsrettet, om hva vi vil 

ha og trenger.  

Da må vi gjøre! Å gjøre for å oppnå noe, gjerne kalt handling, men ofte med den fysiske viktige delen 

til en handling, eller påvirkning av kropp, som tilfredsstiller et behov, er som regel målet med gjøren. For 

eksempel en fredelig sameksistens som betyr blant annet å ikke fysisk skade hverandre. Det krever fysiske 

bevegelser og fysisk handtering av en fysisk natur, kropp og legeme, som gjerne kan være det samme, bruk 

av fysiske krefter for å koordinere dette på bevegende uskadelig styrke-anstrengende måte, at vi må benytte 

energi fysisk for å oppnå fredelige bevegelser. 

 Både bevissthetsfunksjoner og fysiske funksjoner blir slik ofte beskrevet uholdbart og lite i 

overenstemmelse med virkemåten, og ofte med påstander der om noe ikke virker allikevel, som at det ligger 

andre grunner til rette for at vi må godta det som hender allikevel. Poenget er at det ikke virker i 

overensstemmelse med slik det virker i påstandene og hvilke mål vi skal oppnå med dette, i samsvar med den 

fysiske naturen.  

Det fysiske bryter inn og det går galt med handtering av det fysiske og sykdommer, at det lett oppstår 

en del kroppslige plager ut fra en slik forståelse, og der man lett ofrer sin kropp for en sak som slett ikke virker 

som det skal slik som det påstås. All viten fysisk har også blindgater, og det er ikke lett å unngå disse fellene. 

At et ledd i den fysiske virksomheten kan bryte retningen og at mindre eller større skader oppstår eller at den 

fysiske gjøren ikke virket i det hele tatt slik vi forespeilet oss dette.  

 Men all gjøren, også ut fra behov, er bruk av bevisstheten på alt annet. Ikke for å forstå bevissthetens 

funksjoner og prosesser. Det er alltid ett eller annet å oppnå som bruk, nytte, ofte vinning, mer enn at 

spørsmålet om hvordan bevisstheten virker som er målet. Da må vi analysere alt vi kan finne ut om 

bevissthetens funksjoner og spørre om hva som kreves for at den skal fungere slik, også de forskjellige 

virkemåter til bevisstheten, og forskjeller mellom individer her.  

Forholdene i bevisstheten kan endre seg fra øyeblikk til øyeblikk, men det er virkemåten for slikt, og 

hvordan den virker på den måten gjør eller i neste øyeblikk som teller som virkemåten vi skal finne ut av. Ikke 

hvilke fordeler vi hadde, eller ulemper vi hadde med bruk av den funksjonelle bevisstheten, men hva den 

funksjonelle bevisstheten virker som. Her er det like meget at den bevisste funksjonen beskriver bare deler av 

eller behovsrettede promiller av hva som kan være riktig eller feil i våre påstander om bevisstheten. 
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At folk er behovsrettet og kanskje også ganske styrt gjennom styresystemer i familier og samfunn, gjør 

at ganske mye av den tiden vi skal finne ut av oss selv som en bevissthet og funksjon i denne blir borte på 

veien. Likedan om den fysiske kropp. Vi kunne like gjerne ha kalt det sjel og legeme, og livs-egenskaper, men 

med bevissthet og kropp fysisk, kan vi like godt se de samme funksjoner gjennom nettopp hvilke funksjoner 

kropp og bevissthet har som en overordnet betegnelse på det fysiske og det bevisste, der det bevisste gjelder 

alle de funksjoner vi kan finne ut om oss av sanser, behov og følelser, alt inkludert sinnsstemninger, 

dømmekraft, fornuft, husk, evne til å rekonstruere eller konstruere noe bevisst eller fysisk. 

Å bygge noe bevisst eller fysisk ut fra det vi alt vet vi har som kjente bygge-stener, er ikke å skape. Å 

skape brukes som at det som ikke-Er, suppleres med at noe blir til som ikke var. Nå benyttes i moderne tid 

også det samme om det som har blitt kjent som vi kombinerer bevisst og fysisk.  

I den generelle tro, og til dels også i viten, så er det fremdeles en mystikk for de enkelte 

bakenforliggende funksjoner, som aksepterer at intet og ingenting, at noe ikke er har betydning, og er årsak 

til det neste som hender, slik som Sartre, som har likheter med den gamle mystiske tro om at alt er plutselig 

begrunnet uten en egentlig funksjon som omgjøres, men at byggematerialer og funksjoner uteblir, og at det 

likt med å skape er ingenting som er årsak og betyr noe.  

Den formen skapelse eller forsvinning som ikke var, blir, er og forsvinner, blir: ikke eller ingenting. 

Om det forrige sekundet er over, i dette øyeblikk, og at dette øyeblikk forsvinner fordi det neste øyeblikket 

kommer, anses av samme form av mange som at det ikke var noe funksjonelt som var, er og ble. At det forrige 

og det neste ikke eksisterer, i den formen at det ikke er noe som var, er og ble. At er ikke har noen funksjons-

grunnlag. Men dette stemmer dårlig med virke-likheten, eller virkeligheten. 

 Vi kan lett tilslutte oss ekteparet Mills slutning på begynnelsen av 1800-tallet, mellom 1800-1860, der 

de mente at nytten, bruken var det sentrale for behovet vårt, og som hovedsaken for moral og praktisk 

virksomhet. Poenget er at vi har sett hva som folk regner som nyttig for seg, nyttig for livssynet, nyttig som 

krig og vold for egen-nytte, og også felles-nytte, og vi kan si at nytten i dag også har ført til en økologisk krise 

av giftstoffer. 

 Nytten, bruken, som målestokker har ikke de beste forutsetninger for avdekning av virkelighet, fordi 

det er behovene som styrer det meste av vår gjøren, praktiske handlinger og praktiske synsmåter, nytte og 

bruk for vår bevissthet, som kalles psykologisk eller åndelig. Det som er problemet med virke-lik-heten, 

virkelighet, er at alt det som er unyttig finnes til stede også. Eller sagt på en annen måte, at det er bare brøkdeler 

av alt det som kan nytte, virke, brukes som blir nyttet, brukt, virker slik vi vil, og nytter. Og her kommer i 

tillegg hvilke behov som noe skal nytte for.  

Uten et eneste holdepunkt, kun utprøvninger, prøving og feiling, konsekvenser, så er nytte-bruk-

moralen en ganske usikker metode for hva som er grunnlaget for holdbarheten til noe, og sikting av holdbarhet, 

og for hvem, som gjør holdbarheten til en personlig og redusert begrenset saks-forhold. Vi burde vel undersøke 

denne saken mye dypere og funksjonelt retnings-orientert enn dette, for hva holdbarhet er når det gjelder liv, 

individ, samfunn, praktisk og bevisst, slik den gamle nytte-på-standen som er lagt frem som ikke har noen mal 

i det hele tatt for hva det er som vi kan rette oss inn etter. Mill med de fleste senere nytte-filosofer. 

 Jeg håper at jeg har fått frem noe om virkeligheten som kan orientere oss bedre funksjonelt. For det 

første er dette at det er ikke slik at virkeligheten er slik at alt passer oss. Virkeligheten er også alt det som ikke 

passer oss, og slett ikke dekker våre behov, eller slik vi oppfatter det, at verden står frem kun som den 

virkeligheten som passer oss. Med virkeligheten må vi gå ut over oss selv, i den forstand at vi må legge merke 

til alt det som er en virkelighet selv om den ikke passer oss.  

Å avvise den fysiske natur som sanser, kroppsbehov, livs-oppholdelses-bruks-funksjoner som 

kroppslig handling og gjøremål, kan nok ikke erstattes alene med at kun det bevisste og åndelige teller, eller 

at alt kun er forestillinger, som at ikke funksjoner ellers virker, eller at forestillinger ikke har en 

balgrunnsfunksjon, operasjonssystem.  

Når vi snakker om virkeligheten bør ikke bare hva vi synes om den i form av vår tilstede-værelse og 

opplevelse av den følelsesmessig alene telle. Vi bør se nærmere på hva denne fysiske virkeligheten har som 

grunnfunksjoner og hva den gjør som virkelighet, virkning, og videre hva bevisstheten er funksjonelt, og ikke 

bare hva vi synes med å ha denne bevisste egenskapen. Hva er den som funksjon, hva skjer når den virker. 

Hvorfor virker den, eller hvordan virker den: Ikke hva vi føler og liker eller ikke med sanser, behov, følelser, 

men hvorfor dette skjer sett fra den funksjons-virkende siden. 
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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 funksjoner 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 

Å 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. 

 

Generell kritikk av virkelighets-oppfatninger 
 

Kritikk av vitenskapens-, filosofiens-, religionen/teologiens-, ideologiske/politiske, og folkelige 

virkelighets-oppfatninger. Og hva med de personlige oppfatninger? 

 

Med all grunn. Vi kan se at de fleste virkelighets-oppfatninger knytter seg til behov, ofte individuelle 

behov, og i svært mange tilfeller, at folk, vitenskaps-forskere, livssyns-orienterte søkende mennesker, ut fra 

dette knytter seg til enkeltes oppfatninger av virkeligheten, eller til mer kompliserte modeller av virkelighets-

oppfatninger. I nesten alle tilfeller faller dette ned på smak og behag, og hva man tror er holdbart, uten at det 

behøver å være noen stor grad av kritisk analyse, utprøvende saks-undersøkelser av hva som er tilfelle eller 

ikke i forhold til kropp, bevissthet og naturens funksjoner.  

Om det tas noen hensyn til dette, så knyttes dette oftest begrenset innenfor et lokalt tidsrom for et eller 

flere enkelte behov, og behovsgraden som nytte- og bruks-formål, og selvsagt til en viss grad våre sanser og 

behov som vi kaller primære fordi det er livs-avhengige funksjoner. Funksjoner som må følges opp om man 

skal være levende, eller som reduserer oppmerksomhetsmuligheter fordi bevegelighet eller sanser, eventuelt 

behovsfunksjoner blir redusert. 

Når det nevnes smak og behag så er dette fordi det legges frem ganske unøyaktig, det vil si at folk 

legger frem noe som de synes, noe de føler for, uten at de har klare argumenter for hvorfor dette er et godt 

holdepunkt. I mange tester sprekker holdepunktene, at de holder ikke for ett hvert tilfelle for individet eller 

som overenstemmelse med de fysiske forhold, eller ytre og indre reaksjoner fra natur og annet levende.  

Virkeligheten begrenses til hva det er behov for, eller hva man synes, eller hva man liker, og hva man 

kommer på. Ikke til hva denne virkeligheten vi lever i, er eller hvordan den fungerer. Her er også vitenskapen 

tatt med, fordi denne er preget av individer og livssynsretninger som allerede har forklaringer som er mystiske 

eller ufullstendige, altså uten et sikkert holdepunkt til forklaringene. 
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Vi kan spørre oss om hva tro eller viten er for noe? Vi har gjennom historien, men også som enkelte 

skarpe iakttagere fra fortiden, sakte men sikkert stadig funnet ut mer om verden og oss selv. Denne prosessen 

har først og fremst vært avhengig av forskjellige kommunikasjons-metoder, der tegn og skrift, språk, tale, har 

utbedres, og etterhvert gjort at vi kan kommunisere om det meste. Vi har så fått skriftlærde og videre skoler, 

uten at naturens, kroppens, jorden og himmelrommets hemmeligheter har blitt avslørt gjennomgående.  

Vi kan si at vi ikke hverken mestret elektrisitet, magnetisme, gravitasjons-lover før etter 1700, altså 

etter Newtons oppdagelser, og elektromagnetisme ikke før etter Maxwells teorier som var bedret utviklet rundt 

1860. Først etter Lorentz, Planck og Einstein ble gravitasjonslover, feltlover, energi-formler lik E=mcc til, 

som ga et sterkt bevis for at energier virker konstante i en ellers gammel forestilling fra Aristoteles og den 

antikke ide om at summen av bevegelser og kraft og motkraft var konstant, uten å ha faste holdepunkter for 

dette. Det er jo først i perioden 1915 Einstein rom-tid-gravitasjon og felt-lovene ble til i et samstemt produkt 

Videre fant vi ikke ut at vi bestod av celler før etter mikroskopet rundt 1660-1700, og blodomløpets 

gåte med hjerte-pumpe-muskel og organfunksjoner etter 1750-1800. I 1800 kom det en syntese av Lavousiers 

kjemi og Daltons atom-teori, som ga oss undersøkelsene av jord, luft, ild og vann, på en slik måte at vi fra 

1850-1930 kunne påvise lys, elektroner, protoner og nøytroner som atom-grunnstoffer som forårsaket jord, 

luft, ild og vann, altså bygde opp og bevirket disse funksjonene. 

Med tro, vår tro har det også vært en sakte utvikling mot bedre former og forklaringer, og stadig 

forklaringer mer enn tidshistorien forut for denne, om vi ser på teologiens utvikling. Denne faller i stor grad 

sammen med tilsvarende perioders natur-filosofiske oppdagelser og teorier, hypoteser.  

Selv om kroppens funksjoner og biologiens rike ikke ble avklart med dette, så hadde filosofien med 

seg elementer som gjorde at vitenskapens undersøkelser kunne bidra til en oppvåkning, og som vi har regnet 

som en mer sikker viten om selve naturen og naturfunksjoner og en like stor mengde viten om kroppen og 

biologiens funksjoner i tråd med dette.  

Da la flest troen på vitenskapens mysterier stort sett i hendene på sjamanisme, alkymien og de eldre 

jord-luft-ild-vann/metall-forestillingene om naturen, og forklart med en baken-forliggende livskraft, eteren, 

eller lignende kaos-kosmos-krefter, yin-yang, der åndsbevissthet i formen gudene eller Gud ofte ble regnet 

som opprinnelseskilde, og som forholdt seg til behovene og adferden vår. Hva vi syntes behages oss best, eller 

som var holdbart for oss, og sjeldent noe utover dette.  

Selv i dag er de samme forholdene klare når det gjelder tro og viten. Om tilblivelse og opprinnelses-

former så hvilte det meste på en bevisst skaper-gud. Fra gamle skrifter eldre enn de dominerende religoner i 

dag, så kommer det frem at alle naturkreftene representerte de gudene vi hadde, mens enkelte stod for 

sinnsstemninger og bevissthets-egenskaper. Det er dette som samlet seg i en mer sikker tro på en 

bakenforliggende skaperkraft.  

Virkeligheten, er virke lik heten, altså virker lik med slike det er, samme hva. Virke-lik-het er altså at 

det skal være lik med slik det er, eller bevisst; slik man tror eller vet at noe er som er en langt mer usikker 

måle-stokk på virkeligheten. Det blir da klart at virkelighet er en sammenlignings-funksjon, og der vi må ha 

noe å sammenligne med. Vi leter, søker, finner, sammenligningsfunksjonelt etter like og ulike vi kan 

sammenligne noe vi tenker på, eller tilstand vi befinner oss i, eller slik tilværelsen virker om vi visste alt om 

denne, altså slik at den fullstendige virkeligheten virker uavhengig av hva vi synes, mener, har behov for, 

sanser og føler, som er begrenset til slik vi oppfatter og forstår noe, i forhold til alt vi kan ha oversikt over. 

Det er da ikke rart at Arne Næss spør oss om hvilken virkelighet det er som er den virkelige? Og 

når vi skal feste lit til, tillit, stole på vår tro eller viten, så er det lille som vi tror om noe, så uendelig lite i 

forhold til hvor mye vi kan tro om det samme, og det samme gjelder viten, at det vi vet er lite i forhold til den 

uendelige mengde vi kunne ha visst, fått vite, om det samme som vi tror eller vet noe om. Slik sett kjenner de 

fleste knapt sitt eget livssyn, fordi det avfeier ofte en fordypning i virke-lik-med-heten. Man føler bare at man 

kan stole på denne fordi ofte voksne, eller spesielle opplevelser, gjør at man stoler på og får tillit til det de 

andre tror på, eller som en trygghet i bakgrunnen for det som man senere lever med, håper på, stoler på.  

Det er forståelig at en kvinne i vikinge-tiden skrev følgende på ro-åren sin: Mennesket vet lite. 

Vi har forstått at virkelighet er en sammenlignings-funksjon som begrep, og gjelder for vår bevisste 

oppfatning, vår definisjon eller innsikt i dette begrepet i forhold til hva vi har lært eller opplevd. Dette betyr 

at vi kan vite mer om begrepet og om den virkeligheten vi sikter til. Om følelser og faste stoffer. Dypere 

funksjoner som må til for at en følelse eller en virkelighet om bevissthet og natur kanskje kan bli mer 

oversiktlig.  
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Om vi sammenligner det vi vet og tror, eller det vi undersøker bevisst og fysisk, så vil vi finne ut at vi 

sammenligner alt det vi klarer med hverandre, eller kommer på, om det så bare er to tilstander, ikke noe eller 

noe, et noe i forhold til noe annet noe. Vi sammenligner altså like og ulike, slik som like med like, like med 

ulike, ulike med ulike. Eller lar være å sammenligne noe, ikke-noe.  

Tross alt gir sammenligningen alt fra resultater til ingen resultater. Det som skjer ved å sammenligne 

like og ulike så langt det rekker for oss, blir slik sett som like og ulike det samme bevisst og husket som det 

vi kaller kjent og ukjent, som altså er gjenkjennelsens, og dermed viktig del av også den bevisste forståelse, 

eller bedømmelse av fysiske egenskaper. Stemte dette eller stemte det ikke? Usikkerhet?  

Sammen-ligningen av like og ulike, gjenkjennelsen, som opptrer som kjent eller ukjent om vi finner 

noe likt, eller noe ulikt med det vi sammenligner med, eller grunn for det vi sammenligner med, så vil kjent 

og ukjent stå frem som like=kjent=logisk i sammenhengen, uansett om det er virkelig eller ikke. Og det som 

er ulikt, ukjent, vil stå frem som mystisk. Dette forholdet preger alltid våre begrep om det vi kaller rasjonelt 

og irrasjonelt. Altså kosmos-kaos, orden eller rot i samme tilværelse. Altså hvilken oversikt vi har. 

Oversiktlighet og u-oversiktlighet.  

Når folk ofte snakker om, eller hevder at noen er tilstedeværende eller ikke, sosialt, behovs-rettet, 

følelses-rettet eller praktisk, så sammenligner de virkeligheten med sitt behov. 

Mitt, eller vårt behov, fellesskapets behov = Virkeligheten, som betyr å tilfredsstille de mennesker vi 

har rundt oss så bra som vi kan, og være oppmerksomme til dem. Men vi kan alle være dårlige en dag, og vi 

kan alle ha opplevd noe eller være oppe i saks-forhold som er like viktigere eller viktigere enn det 

gjennomsnittet eller saksforholdene til fellesskapet er oppe i. Mange vil nok ha samme saks-forhold rundt seg 

og ordnet i dette mer eller mindre, eller avvist hele greia. Men ens eget behov, saks-forhold slår til med den 

viktighetsgraden dette har i forhold til alle saks-forhold. 

Hvilken virkelighet er den virkelige? Vi kan godt si at vi har våre egne følelser, smak, opplevelse av 

noe, men vi preges av natur, samfunn, andre individer, gode og dårlige opplevelser, og av hva vi har lært. Slik 

sett kommer begrepet foresatte inn i bildet, og dette kan i mange tilfeller være både dyr og mennesker. 

Behovene dyr og mennesker har er på mange sett de samme, også vennlighet, sympati, omsorg. Behov for å 

sove, spise, gjøre fra seg, føle trygghet. Stort sett sikter vi til andre mennesker som foresatte, altså en slags 

veiledere, eller som vi i mange tilfeller kan føle oss tvunget til å følge opp, på godt og vondt. 

Vår virkelighet møter andres virkelighet, det vil si at et behovsvesens smak og behag møter et annet 

behovsvesens smak og behag, smerter og gleder, på godt og vondt. I og med at vi selv har erfart de fleste 

følelsesveier primært som smak, lukt, hudfølelser, synsinntrykk, alt vi har hørt, sult, tørste, fornødenhet, puste-

problemer og muskelslit, organslit, angst og glede, lyst og smerte, så vil vi gjenkjenne dette når andre gjør 

samme feil eller riktige handlinger som virker greit. Akseptabelt. At vi har en slags godkjennelses-reaksjon. 

Når vi møter noen med et annet livssyn, et annerledes behovsmønster enn det vi har, kan vi allikevel 

få en gjenkjennelse av noe som vi kan reagere sympatisk, omsorgsfullt, forstå noe av, og der vi lever oss litt 

mer inn i andres følelser, opplevelser. Dette fører til vi også aksepterer noe, og overfører deler av andres 

følelses-opplevelser til oss selv, og også dette er en form for lærdom. Hva vi så har lært av følelser og lært av 

viten om alt rundt oss, vil altså ofte ha store perspektiver med seg av om hva andre mener, føler, tror på. 

Konsekvensen er at vi ofte adopterer ikke retn lite av andres virkelighet som et større perspektiv for hva vi 

selv mener er virkeligheten. De andres virkelighet og interaksjoner, blir en god del av vår egen virkelighet 

som saks-forhold vi tar hensyn til, eller kan adoptere som tro, viten, virkelighet.  

Hvor mange slike påvirkninger som finnes, adopsjon av andres syn som bakgrunn for alt, eller for kun 

enkelte tilfeller, er nok ikke så lett å få oversikt over. Men allikevel så er det 2000 religioner og hundrevis av 

ideologier som er begrenset. Og til dette er det slik at kun 30 store religiøse systemer og ett 10-tall ideologier, 

filosofisk, politisk, vitenskapelig, er de dominerende som de fleste slutter seg til. Vi får slik en rekke adskilte 

begrensede overordnede livssyns-grupper. Og disse vil forsvare sitt syn på virkeligheten. Den virkeligheten 

vi tror på er oftest også en aksept, godkjennelse, ofte en tiltro at man kan dele følelser og behov, stå sammen, 

føle en viss styrke for de mange sider av seg som en ellers synes har lite faste holdepunkter.  

Slik blir troen, livssynet, en slags kjent påle, peilepinne, orientering å sammenligne med, og dette gir 

ofte den aller største tryggheten og tilliten som de fleste satser på er et fast holdepunkt i tilværelsen. Sjeldent 

like mye om hva som er fast i dette holdepunktet. De fleste mener jo også at alle andre livssyn ikke er riktig 

virkelighets-oppfatning. Nei. Ja. Den virkelighetens virkning som livssyngrupper opplever også kameratskap 

og politiske systemer, selv i mafiaen, er jo slik at dette er den virkeligheten som de har adoptert eller blitt 

forelagt, og dette er den opplevde virkeligheten, og ingen annen.  
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Om en så møter skikker og holdninger fra andre livssyn, så virker dette ofte slett ikke så virkelig for 

oss, slik vi oppfatter av vaner at noe virker. Det er da ikke så lett å adoptere andres syn. Ellers er det ofte stor 

usikkerhet tilstede i mange av oss, som derfor lett søker videre etter trygge og utvekslende følelsesforhold, å 

finne faste holdepunkter og derfor mer automatisk er åpne for å tilslutte seg et livssyn for første gang, eller 

rett og slett konvertere, tilslutte seg et annet tros-samfunn. Eller skifte parti politisk eller skifte kamerater, 

venner. 

Ingen av disse angreps-vinklene gjør noe fra eller til med grunn-funksjonelle virkelighets-funksjoner, 

at det mangler en fordypning til hva denne virkeligheten virker som grunnfunksjonelt som bevissthet og fysisk 

natur, og hva følelser, sinn, angst, glede, husk, stoff, fysiske egenskaper egentlig er, og de kan bare være slik 

de virker. Å være = Er = lik med virke-måten! Slik det virker funksjonelt ut fra en virknings-funksjon. 

Dette er et innbrudd i virkeligheten som fordyper seg i virkelighetens funksjoner dypere innunder våre 

opplevelser i det hele tatt. Å se på denne virke-lik-heten er noe annet enn slik vi ellers føler oss trygge med 

eller stadig lar oss forvirre av, den dagligdagse virkeligheten. Å overleve, leve, ha det bra som målestokk. 

Virkeligheten regnes som at den er som den er. Også at den kan endre på seg. Vår egen virkelighet slik 

vi. Virker og slik vi fra hvert øyeblikk opplever saksforhold gir oss et bevisst, følelsesmessig og behovs-

virkende virkelighets-øyeblikk som går over i en neste virkelighets-øyeblikkelig tilstand. Altså vår virkelighet 

er i endring, selv om det ikke er nok. At øyeblikk skiftes med et neste still-øyeblikk er tvilsomt. Det virker 

som at tid, bevegelse, at noe skjer, følelsesendringer, tross alt er en hurtig eller tregere påfølgende 

sammenhengende tilstand, noe som siger av sted i en kontinuerlig retning fra det forrige til det neste, enten vi 

rygger eller kjører fremover. 

Når vi sier at noen ikke henger med i virkeligheten eller er tilstede i virkeligheten, så er dette stort sett 

fordi en gruppe, samfunnet, eller det andre individet ut fra sine behov, og de tilstander som råder fysisk og 

bevisst ellers, og som kan være følelsesmessig, praktisk eller orientert i forhold til trygghet og farer, ikke er 

opptatt med dette. Vedkommende er i sin virkelighet uansett farer eller trygge forhold, og den oppmerksom-

heten som kan være best i forhold til dette. Hvor bra tilstede man er slik, endrer ikke på at denne personen er 

virkelig, og at virkeligheten denne personen opplever er virkelig nok. Selv om vedkommende er fullstendig 

tøysete. 

På den annen side så vil alles behov dominere så fullstendig av hva som er fysisk virkelighet og bevisst 

virkelighet slett ikke er det viktigste, men tryggheten, eller egne aktuelle behov, som visstnok også den som 

virker fjern i forhold til hendelsene kan ha bruk for. Det er en grunn til at vi passer på barn. Vi fraskriver oss 

lett å passe på voksne. Enkelte ganger også barn.  

Men at egne behov i et samfunn, eller i en gruppe dominerer, betyr heller ikke at den som virker utenfor 

opplevelses-sonen til de som regner seg som viktigst, best behovs-orientert som gruppe, eller selv har et behov 

som er aktuelt, dermed tilsier at den som virker utenforstående, ikke er med i forsamlingens tilstedeværende 

aktuelle temaer og årvåkenhet, dermed har større feil i tankegangen enn de andre.  

Denne personen kan like meget ha et enda mer livsviktig tema å tenke på enn de andre, og denne kan 

også ha en mer forutsigende oversikt over hva som kan inntreffe ovenfor forsamlingen av farer de avviser 

eller ikke tenker på. Så det er altså en del arrestasjoner man kan gjøre seg ovenfor de som mener at deres 

virkelighet og tilstede-værelse er mer riktig enn den andres som ikke deler deres virkelige tilstedeværelse i 

saker.  

Det er da ofte med andre ord den som virker minst tilstedeværende i hva man er opptatt av som dermed 

kan være virkelige farer, virkelige behovs-bevarelses-forhold, og heller de andre, gruppen, samfunnet, som da 

ikke er i stand til å se virkeligheten. Psykisk syke har ofte vært gjennom saks-forhold som tyder på at det er 

fare-elementer i samfunnet som ikke oppdages, og inne i en over-vinnings-kamp, overlevelses-kamp, som 

heller de andre burde ha grepet inn i.  

Slike negative saker kan ofte slå til inn i samfunnet, andre, eller føre til nye dårlige reaksjoner fra den 

som står i kampen, der alle er opptatt av hva som er de gyldige behov nå. Den mest alminnelige oppfatningen 

er at noe er for krevende for seg til å gripe inn, eller rett og slett avviser alt som de opplever negativt inkludert 

den virkeligheten en annen opplever. 

Når vi ser på forskjellige livssyn er det heller ikke vanskelig å utrede en rekke saker som klart skiller 

synet på den fysiske og den bevisste virkeligheten mellom slik oversikt de forskjellige syn mener at de har. 

Fra dette synet som er en allmen oppfatning, til det å undersøke, observere, finne ut av hva som skjer 

funksjonelt er ofte ganske lang.  
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Vitenskapen har for eksempel funnet ut av en rekke saker om kroppen vår, om funksjoner, om hva som 

kan gjøres for å restaurere problemer fysisk og psykisk slik, nok til at vi ikke kan avvise en rekke saklige 

virkelighets-forhold. Ta for eksempel blind-tarm-operasjoner. Og tross resistens, anti-biotiske medisiner. 

Benbrudd. Selv om vi ikke finner alle legende løsninger ved å lese nevrofysisk vitenskap, så kan vi til gjengjeld 

benytte dette til orientering for virke-funksjoner. Lignende at vi til bakterier kan dyrke deres bakteriofager om 

vi rekker dette, som tar knekken på samme bakterie som bakteriofager kommer fra. Bakterier som dør 

produserer nemlig en mikro-biologisk nedbryter av samme bakterie som virker som drapsbakterie for samme 

bakterie, og som er små nok til å trenge gjennom så og si alt vev i kroppen og kvitte seg med motstanderen. 

Og dette er en naturlig prosess for bakterier, og for noen heldige mennesker, at det skjer slik også uten 

legehjelp.  

Nevrofysiologien forteller oss først og fremst hvordan den friske kroppens funksjoner fungerer, og 

ganske systematisk for sammen-virkningene mellom disse leddene og når de omstiller seg ut fra søvn, våken 

tilstand, og til dels når sykdommer dukker opp. Derimot så kan ikke medisiner og operasjoner uten videre 

alltid klare å greie opp med psykiske og fysiske sykdomstilstander. De kan heller ikke automatisk kunne finne 

et tilfredsstillende støtte for å dekke ethvert behov. Når det kommer til livssynsoppfatninger og helhets-

dekkende legning av hele kroppen og sinnet, så er dette ganske vidtfavnende og stiller neppe det som 

legevitenskap og nevrofysiologi, og den videre genetiske og biokjemiske kunnskapen til side.  

Nevrofysiologien forteller for eksempel ikke alt om blod-systemer uten videre, fordi dette er et enda 

mer inngående felt, og handler slett ikke bare om nervesystemer. Biologisk fysiologi generelt åpner op hele 

arv- og genetikk-forskningen, og videre respons på miljøet som er en vekselvirkning mellom hva vi får i oss 

og gjør, og som kan trenge inn i kroppene våre og endre vår fysiske natur. Å forlange at den rette medisin eller 

rette helningen av noen skal bety at nevrofysiologien og den genetiske forskningen ikke har noe å si, bety, er 

virkende, er en ganske betydelig feilvurdering av at det finnes sterke tellende saksforhold i denne vitenskapen.  

Det er forskjell å spore på den fysiske natur, de fysiske forhold eller, også i kropp, og i forhold til den 

bevisste og følsomme virkningen til bevisstheten vår. Det er akseptabelt. Det skiller seg mer ut fra hverandre 

enn et svart og hvitt bord av samme slaget. Ja. Men det betyr ikke at det er umulig å utrede noe om dette. Men 

gjør vi det, eller er vi bare på jakt etter tilfredsstillende behovs-dekning, eget forsvar, vekk fra angst på vei til 

tryggheten, uansett hvilke lidelser vi må i gjennom for dette? Frelsen, hva som helst for at hjelp, omsorg, skal 

betale seg. Avlat. Karma. Er det ikke godt nok i seg selv at man gir hjelp, eller får den? Hva er ellers godt da? 

Den tilfredsstillende smaken på alt? 

For menneskets evne til å bedømme virkeligheten er det viktige å skille mellom det man ikke vet og 

det man vet, det man tror og det man ikke tror er tilfelle. For å kunne gjøre dette må mennesket huske. Vi må 

kunne minnes, huske, kunne memorere hva vi har opplevd, og lært, hva vi har erfart teoretisk og praktisk, 

bevisst og fysisk. Vi bør også kunne skille noe mellom hva som er drømmer, og hva som er våkne opplevelser, 

hva som mulig kan være innbilninger, feil-tolkninger og hva det er som faktisk skjer, noe som er vanskelig 

uten å undersøke saker. Å skille mellom hva man vet eller ikke, betyr å sette seg inn i det vi faktisk vet noe 

om, og i hvor høy grad vi vet noe om dette, og få et inntrykk av om noe mangler her. 

Vi har lett for å skille mellom filosofi, vitenskap, virkelig måling av noe, og at det kan være feil på 

måle-instrumenter. Vi kan også beregne og tegne av noe feil, eller forestille oss noe feil, slik at matematiske 

og geometriske forhold ikke stemmer, og i andre tilfeller at beregninger og geometriske figurer stemmer. Det 

samme gjelder for grafiske fremstillinger og levende grafikk, filmer, og eventuelle holografiske 

tredimensjonale og firedimensjonale bilde-fremstillinger, der det ene er uten bevegelser og tredimensjonalt og 

der det andre er med tid og bevegelse og kalles firedimensjonalt. 

I filosofien setter man undring, tenkning, utprøving av tanker og ideer veldig tidlig inn på timeplanen. 

Dette er ikke så rart. Uansett tro og livssyn, eller en lære, så vil lyder fra skogen få oss til å bli nysgjerrige for 

å finne ut hva noe er. Er det farlig, eller morsomt, eller trygt, kan det være noe som gir oss goder. Hvordan i 

all verden skulle begrepet håp være mulig om vi ikke undret oss over muligheten for at noe kunne gå bra, hva 

som er i vente, følelsen av usikkerhet, i andre tilfeller håpefull trygghet. Bare i håpet ligger det mye av det vi 

kaller filosofisk undring over hva som kan være og i hva som kan skje. 

Ikke bare i håpet som trygghet, men også glede og sorg, lyst og smerte som kan vente på oss og som 

vi øver oss opp på bli forberedt på, lære mer for å kunne beholde oss bedre bevart. I begrep som lykken og 

ulykken, så ligger selvsagt både håpet og undringen like klart fremme i dagen, for hva skulle vi kunne glede 

oss over eller bli lei oss for om vi ikke fikk tilfredsstilt et behov? Samtidig florerer ofte tankene over hvilke 

muligheter for hell og lykke, uhell og ulykke som vi kan møte på. 
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For alle våre praktiske funksjoner med vår egen kropp, våre bevegelser, våre tanker om det vi står 

foran og vil lage eller gjøre, så har vi lært bit for bit, og etter hvert kommer vi ofte på mer enn før for hvordan 

vi kan løse oppgaver i praksis. Om vi vil bygge hus, hytter, biler, lage klær, mat, dra på turer, oppdagelsesferd, 

så vil vi hele tiden se etter om det er noe som passer sammen som fungerer. Vi klarer ikke dette uten å stoppe 

opp, tenke, at noe utenom oppskriftene vi alt kjenner, blir fulgt opp av nye tanker om løsninger som vi kan 

være heldige med for å få noe på plass eller fungere. Erfaringen kan slik hjelpe oss veldig med å kombinere 

mange nye metoder å fikse noe på.  

Uten husk, uten språk, uten gjenkjennelse slik, noe å sammenligne med, og som vi stadig får vite mer 

om og mer av, så er det vanskelig eller umulig å utvikle seg fra spedbarn til barn, fra barn til ungdom, fra 

ungdom til voksen, det vil si fra å være hjelpes-løs til å kunne mestre hverdagen og livet. Og det blit ikke 

lettere med kjennskap til døden. Om dette med å lure på hva som hender etter døden ikke er undring, er filosofi 

i formen tenkning, utprøvelser av følelser og muligheter i at vi er redde, eller har forventninger, og ikke minst 

forventninger vi er tillært fordi noen forteller oss slikt:  

Alle samfunn, religioner og ideologier forteller jo nettopp sine versjoner, som innenfor et livssyn kan 

ha en rød tråd som kan være veldig lignende for de fleste. At som i oldtiden at man tror at sjelen kommer opp 

til det guddommelige riket, og at kroppen blir igjen, eller at kroppen også har en livs-egenskaps-form som blir 

med videre uten at dette er synlig for oss, utenom i våre visjoner. Undringsløst, filosofiløst, neppe. Vi må 

huske enkelte saker fra ett visst arvelig ståsted.  

For eksempel er formen våres i det hele tatt slik ulik hos de fleste at det vil bli små forskjeller på 

hvordan vi oppfatter alle sanser og behov i oss. Persepsjons-forskjeller i smak og behag, eller vonde saker. 

Samtidig har arven mye å si for affiniteten av sanser og behov, og affinitet for følsomheten for dette, slik som 

medfødt allergi for noe. Vi kan fortsette i det uendelige med hvor mange forskjeller som livet og arven gir oss 

som er meget kroppsbestemte faktorer og som kommer ut med arven og dens tilvennings-grad til ulike saks-

forhold, men at gener og arv og miljørespons som kan endre livsforholdene våre er sikkert som erfaring med 

mennesker og oss selv. Selv livssynet vårt utvikler seg innenfor aksept og ikke for det ene og det andre og 

synet vi etter hvert får på saker.  

Når vi på et bestemt tidspunkt i livet tester oss vil vi finne at sanser har utviklet seg eller avtatt, at 

behovene vi er født med har endret en del karakter, og vi har med oss en svak endring av vår substans i forhold 

til responsen hos sanser og behov. For eksempel bærer mennesker preg av at de ikke hører alle lyder som 

flaggermus gjør, eller fugler gjør. Vi bærer preg av at vi har dårlig mørkesyn i forhold til dyr som jakter i 

natten, og i andre tilfeller hørselen de har da. Vi ser sjeldent ultrafiolett lys, noe mange dyr kan gjøre.  

Videre kommer det smaker og lukter som vi ikke kjenner, mens dyrene kjenner dette, og likedan 

mellom folk, at smaksløker på tunga, og affinitet i nesen oppdager og reagerer på forskjellig måte, og kan sies 

å være en sanse-preget behovsform for folk. At sanser er ikke bare sanser, men behov, og omvendt at også 

behov har sansesignaler, sansende reaksjoner, der et organ kan trekke seg sammen refleksivt, og så skille ut 

hormoner som er produsert ved at de klemmes ut i blodomløpet.  

Konsekvensen kan være en hurtig, når sultfølelse eller brå angst, slik som når binyrene sender ut 

adrenalin. Mange er også født uten smertesensorer, og andre uten angstsenter. Vi undrer oss ofte over nettopp 

dette om vi kunne oppdaget mer, hadde hatt bedre sanser og bedre intuisjon, bedre evne til å oppdage alt det 

som ikke ligger innenfor menneskets alminnelige oppfattelses-område fysisk, og som vi ved kombinasjon av 

sansene og tankene våre kan slutte oss til med dyr. For eksempel ideen om at flaggermus klarer å danne bilder 

av omgivelsene ved hjelp av ekkolyder i stedet for bare med synet.  

Vi kan også lure på hvordan det er å flytte til et nytt sted, skole eller arbeidsplass, eller ferien, eller 

hvordan det skal gå i livet. Så vagt som mange spådommer er så kan vi si at de ligner mye på filosofisk undring 

fordi det gjenstår sentrale spørsmål vi lurer på fremdeles. Og ofte har det som blir spådd ikke slått til. Vi kan 

også gjette oss til en mengde løsninger direkte selv ved å gå inn på mange saker retn praktisk, ved å diskutere 

muligheter og forhold med andre, uten å vente på alle spådommer.  

Mange har kløktige metoder og løsninger slik ved hjelp av tanker og sammenligninger som holder for 

minst samme grad av overlevelsesevne og lykke som det mange ikke har klart å tenke seg til selv. Slikt 

kommer ut fra undring over hva man gjlr eller bør gjøre, vite eller ikke vite, hva man bør tro, håpe, og det er 

rett og slett ikke lett å da tro at dypere religiøse spørsmål, ideer m fremtiden, fortiden, vitenskapelig innsikt, 

kan dukke opp uten en undring over hva slike forhold kan være.  
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Den videre undersøkelsen vil gripe tak i en eller flere viktige faktorer som er å komme et skritt videre 

med kropp, helse, sykdommer, hvordan kroppen fungerer på mange punkter som slett ikke lar seg løse av den 

gamle gode kjente sjamanismen, selv om en eller annen sjaman i visse tilfeller ville ha funnet p noe slikt selv. 

Men som sagt, at en god behandling med vanskelige sykdommer og arv, kan ofte løse et problem som en eller 

flere har, og legevitenskapen håper mest på å finne slikt som løser noe lettvint eller effektivt for alle de som 

har en spesiell gren fysisk slit eller sykdom.  

Vi vet også at leger selv og legevitenskapen har blitt misbrukt både i krig og i det sivile fredelige 

samfunn, og at både militære, religiøse, og politiske grunner har ligget bak mange slike tiltak.  

Tross alt: mange i helse-vesen og ellers ønsker faktisk det beste, og finner også ut helt utrolige 

løsninger som redder millioner av gangen, også vekke opp mange som alt hjerte og hjerne til dels har fått en 

stans grunnet ulike årsaker, og at det kreves mye for at de skal klare dette i mange tilfeller, mest andre tilfeller 

er mer ordinære. Slik sett ble det regnet til et under om noen vekte noen til live i gamle dager, mens i dag kan 

du få fengsel om du ikke forsøker dette, og det er omtrent en forventning til leger og helsevesen at de ofte skal 

klare nettopp dette, og til med straffes om de feiler eller ikke klarer dette. 

Troen på hvor galt det går om man ikke gjør akkurat slik ideologien eller troen tilsier eller som skriftene 

forteller, er også slik ofte et tøft spor, og som andre i miljøet kan dømme deg for å ikke følge om du feiler, 

elelr ikke vil noe, klarer noe bestemt. Du kan komme under mistanke om at du er ond, eller er fienden, at du 

ikke er til å stole på ellers. 

Dette er radikale saksforhold som berører husken vår, at vi finner rekkefølger i hvordan vi setter 

sammen noe, hva et ord betyr, hvordan saksforholdene i virkeligheten ser ut i forhold til språk og inntrykk vi 

har med oss på forhånd og den nye erfaring vi gjør oss på stedet. Det er klart at uten husk, ikke noe språk, ikke 

noen rutine i bevegelser, at vi ikke vet lenger om hva vi skulle være redd for eller være trygge på. 

Vi responderer på en slik måte direkte at vi ikke skulle tro at kun en datamaskin kunne avsted-komme 

fysiske og språk-besvarende reaksjoner, men at det vi opplever like godt kan skje på stedet forbundet til hode- 

og hjerne-aktiviteter som et bevissthetslokalt fenomen like mye som at dette husksenter og reaksjons-

sammenkoblinger må uendelige avstander ut i rommet for at en saks-bank av former og kombinasjoner og en 

gudommelig bevissthet skal avgjøre hvordan et svar eller en kobling skal settes sammen eller at vi brenner oss 

på fingeren og hva det skal bety av reaksjoner vi da har.  

Jeg forventer at denne egenskapen er med oss på en måte som gjør den til lokalt tilstedeværende også 

der kroppen vår er, selv om vi kan tenke oss til eller huske et annet sted vi har vært. Her vil jeg nok tro mer 

på Aristoteles syn, nemlig at vi er utstyrt med en fornuft og bevissthet fordi at vi skal tenke selv og klare oss 

selv. Men jeg utelater fordi at; med at om vi har dette selv så øker mulighetene for at vi kam klare oss selv, 

eller godt sammen med andre også. 

At bevisstheten og kroppen er herværende og at livs-egenskapene også er her, selv om vi ikke føler at 

vi hører hjemme her, eller der vi er. Eller som hva vi føler oss som, med eller uten årsak i forhold til andre 

eller ikke. Et mulig ønske om ikke å være der, eller være et annet sted, for den sakens skyld, helst vært i en 

annen verden. Tilværelse. 

Her oppstår forholdene som har med både heltemot, motivasjon, og avmakt å gjøre. At vi ved å tro at 

vi overlever alt og vil kjempe mot andre, bruke vold, drap, tror at vi selv overlever alt som både levende og 

døde, og videre at vi på motsatt hold finner ut at vi ved tro på å overleve døden kan harselere med eget liv og 

andres uten konsekvenser av betydning for oss, eller likedan, at ikke noe betyr lengre noe for oss som kan slå 

ut på den samme måten. I det ene tilfellet så er livet som leker med døden, og det andre tilfellet døden som 

leker med livet. Om bevarelse av hva da? Oss, livet, det rette? Hva vi føler behov for selv?  

Vi kan også tenke over forholdet til døden slik: 

At en ateist er en en som tro at han ikke overlever døden. 

En teist er som regel en som tror at han overlever døden. 

Det siste setter ikke livet i den sikre respekt og ydmykhet vi skulle tro enhver moral som mennesket 

normalt har fått for seg gjennom religion og ideologier som et såkalt rent mål, fordi her skal jo ikke slikt skje.  

Allikevel ser vi at nettopp religiøse fortellinger, bøker, og ideologier mener at dueller og krig er greit 

og at å dømme de andre til døden eller i mange tilfeller drepe noen er en grei godtagbar løsning, ikke minst 

på grunn av følelser: Sjalusi og kjærlighet. Eller rett og slett i krig, å gå til krig, delta i denne, eller som forsvar 

i krig. At dette er altså godtatt: At da må man drepe.  
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Og som en løsning for å bli kvitt motstandere omtrent uansett. Både religiøse organisasjoner og 

ideologiske organisasjoner, familieorganisasjoner og mafia har her hatt lignende skikker med å blande blod, 

sverge til, og binde seg for godt til denne tanken, og at de med rette kan tas av live om de melder seg ut av 

denne påtrengte kontrakten. Om det er fienden eller en vinningsgruppe som er årsaken til tvangen eller 

forenligheten med disse tankene kan være det samme. Det er poenget med at dette skal være en moralsk 

akseptable løsning på våre liv som er anke-punktet og det vi må tenke over. 

I det andre forholdet er et ikke lettere. Her tror man at man dør når man dør, og at man ikke overlever 

døden, og at liv og livet er alt man har. Det er plutselig en grunn til å holde seg i live, og en grunn for at en 

ikke vil dø, at en gjør også her alt for å overleve. Eller i verste fall, ofrer seg for at ikke de man er glad skal 

avgå med døden. Familie, samfunnet en lever i, hva som er skaffet til veie av livs-goder. At en ikke vilat et 

livsverk skal brytes ned og falle i andres hender når det har kostet en alt her i livet. 

Igjen så kommer hat, sjalusi, rettferdighets-begrep og vilje inn som at alle løsninger kan ende opp i 

denne enigheten om at, vel, så får de ande dø, enten man lever videre eller dør i akten. At man finner det å 

sette døden til side for slett ikke å selge seg gratis til andres vederstyggelige behov for å eie, ha, ta, fra andre 

når det er rov i den forstand om makt og lyst som rådende forhold. Det er heller ikke lett å vite at fattige kan 

danne forbund som setter liv og død på spill for å angripe eller drepe andre for å få til livets oppholdelse.  

Men det er nå langt på vei det samme om andre muligheter finnes, at dette er åtsel-snyltere, det vil si 

at andre tar utbytte av sitt arbeidsverk, der mat, hus, økonomi, livsoppholdelsen tas fra dem. I mindre 

saksforhold og akutt stiller rovet, åtselet seg annerledes. Her må man ut fra skjønn vurdere mindre skadelige 

tilfeller eller uhell.  

Om uendeligheten, altet, bestod av punkter, posisjoner, eller en like dekkende kontinuitet, så vil alle 

disse punkter utenfor en preferanse, en form, en virknings-egenskap, ha uendelige muligheter for å komme 

frem til denne formens posisjon og form på samme måte som at det er uendelige med muligheter for å få svaret 

13 eller 43. Dette betyr også at de samme punktene representerer alle de samme feilene utenfor en preferanse 

eller referanse som ikke er formen, egenskapen, virkningen, og dette gjelder også om bare deler av formen, 

preferansen tas med som svar, og ikke helheten.  

Det blir da bare et delvis riktig svar, men neppe hele funksjonen. Med andre ord: For å komme frem 

til en egenskap så er det uendelig med riktige veier og uendelig med uriktige veier, uendelig med riktige og 

feilaktige svar, og mengden av disse skal være like store. Altså hva som er like og ulike med en preferanse. 

Både Euklid, Arkimedes, en del matematikere og sannsynlighets-logikere har kommet frem til noe lignende 

dette. Men det er kun i et tilfelle at den fullstendige tilfeldige kaos-modellen og kosmos-modellen faller 

sammen samtidig og likt. Og det er når den samme funksjonen av forskjells-egenskaper danner forholdet der 

like er lik like, og at ulike er proporsjonalt i overenstemmelse med de like i sammenligningene.  

Det vil si at vi har en og samme likedanne forskjells-egenskap overalt som fysisk romtid-formasjons-

energier som utveksler, og der vi kan anta at det er en likedan energi inn og ut av andre egenskaper som er i 

endring og utveksling, slik som bevissthets-relaterte systemer. Omformings-kraft-virkningene her er 

vanskelige å avdekke, og kan slik sett ligne partikkel-felt-transformasjoners ganske øyeblikkelige raske 

konverteringer mellom en feltstruktur til en annen.  

Her også tror jeg på hastighetsløkkenes uendelige muligheter til å konfigurere alle slags sterke og svake 

felter og et uendelig antall feltvirknings-struktur-mønstre, slik at det ikke vi være så rart at følelser kan virke 

så annerledes som de gjør i forhold til sanselig berøring med fysiske objekter slik vi ellers kjenner naturen. 

Men vi finner parallellene i styrke-økning fysisk til styrke-økning følelsesmessig.  

Virkeligheten er alle de funksjoner, og den avhengighet av alt annet rundt denne som former hele 

preferansens egenskap. At en egenskap står i forhold til noe, og som en del av noe, og slik det ser ut, som en 

kontinuerlig utvekslings-funksjon: At preferansene våre er i en langt mer hurtigere eller tregere endring. Og 

med det også endringsbare virkninger. 

I en bevissthet, oversikts-tilværelse som det bevisste utgangs-materialet som et individ har, så kan det 

ikke finnes noen annen virkelig virkelighet for et menneske enn dets eget livssyn. Det vil si at vi ikke kan 

forstå en virkelighet utover den vi selv har. Det som er spesielt med et individ er orienteringer de får fra 

naturen og andre som de husker som de kan regne som lagre for å vekke opp bevisstheten om dette og finne 

mange virkelighets-saksforhold som de da har satt sin lit til naturene eller personer de mener kan noe og er 

seriøse, at de har svar på lager som de kan ta frem gjennom god husk, eller ved å hente frem andre som har 

greie på sakene.  
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Dette er faktisk et verktøy for bevisstheten som kan underbygge det man tror på. Da helt motsatte 

meninger finnes om hva som er tilfelle, kan det i mange tilfeller være at begge svarene er muligheter. Men i 

like mange tilfeller så er tilfellene motsigelser som ikke gir den andre en mulighet til å fremstå. Slik at alle 

historier om samme tilblivelse av mennesket og av jorden, neppe er like korrekte.  

Her har vi historie-fortellinger å holde oss til, og hverken måle-instrumenter, tv og film-kanaler som 

kan avdekke de autentiske forhold. Stort sett så står det et stort slag mellom bevissthet og materie som årsak 

til naturen og oss. Men som en kraft så kan begge deler være til, men neppe umiddelbart den endelige årsaken, 

Funksjonelt må vi gripe dypere ned i tilværelsen for å finne vilkår som må være til stede slik. 

Virkelighets-oppfatningen, og virkeligheten er hverdagslivets behov normalt sett, ved siden av hvilken 

livssyns-oppfatning vi har. Å sørge for seg og sine behov er den alminnelige måten å forstå livssyn på, og 

helst at man retter seg inn slik at lov og orden, eller samfunns-nyttig handling og virksomhet ligger langt 

fremme på orden og oppførsel vi aksepterer som normalt for å beholde mest mulig av bevissthet og kropp 

funksjonelt oppegående.  

Denne virkeligheten vår endres med oppgaver og hendelser som ligner at en ny dag, ny oppgave, 

rutiner og endring av rutiner og vaner, ganske daglig, gjennom livet, eller gjennom historiske perioder. Det 

som ikke har endret seg er at de primære behovene må dekkes for at vi skal være i livet. For enkelte så er slett 

ikke det å være i live et spesielt mål, for mange ikke en gang ønskelig. Dette kan slå ut psykisk, kroppslig, 

depresjon, likegladhet, hensynsløshet, eller at man fortsetter med alt normalt som tidligere selv om dette med 

at man er i live eller ikke spiller en ubetydelig rolle.  

Vi kan vel lett finne årsaker som kan gi grunn til at mange også finner på å ta selvmord, eller også rett 

og slett myrde andre. Andre kan like godt bevisst gå inn for å ødelegge alt for andre hele tiden, eller av 

likegyldige grunnlag bare sprenge seg en vei inn til makt, hva nå denne skal handteres med, og i forhold til 

hva og hvem. Men den egne oppfatningen styrer det som skal skje for en tilfredstillelse sin skyld. I andre 

henseender kan vi finne folk som har blitt manipulert eller presset på livet, eller til å tro på noe som gir 

grunnlag for både å være i live på en god måte og på en dårlig måte, og som kan føre til de negative saksforhold 

vi snakker om, uten at de forstår den faktiske situasjonen de selv eller folk ellers er i.  

Manipulert betyr er at man blir lurt eller styrt. Den som manipulerer behøver heller ikke å forstå hvorfor 

de gjør noe de har lært eller fått for seg. Alt fra ideologier til psykisk psyke kan stå bake fysiske og bevisste 

funksjoner som slår ut i uheldige valg for de selv eller andre. 

I motsetning til dette finnes det de som i grupper og eliter av forskjellige typer, også gjenger, uansett 

alder og kjønn, som nettopp med skarp bevissthet går inn for å manipulere andre uansett hvor mye andre taper 

på dette, kan skades eller dø. Utnytting av alle forhold. 

Ett livssyns er en orienteringsplattform for oversikt og årsak-virknings-rekkefølger som alle er 

sammenlignings-funksjoner av likt og ulikt, der bevissthetens koordinering skal stemme med ande slike 

bevisste strukturer, eller den fysiske virkningens innordninger/koordinering, Det vil si sammenligning og 

tilpasning som begge er sammenlignings-funksjoner sett fra et logisk funksjonelt ståsted som at det er balanse 

og likhetsgrad som preger de funksjonelle forhold bevisst og fysisk. Å ha et begrep om den fysiske virkelighet 

er det samme som at vi bevisst har tilnærmet oss, eller kan finne en bevissthetsstruktur, som er i 

overenstemmelse med de fysiske funksjoner. 

Det er likedan med det meste av følelser, sanser, og bevisste saksforhold, språk, forståelse, forholdet 

tanke og handling. Husk er det stor forventning til her. Og beregninger og geometriske forhold, samt språk og 

symboler utgjør da et perspektiv over handlinger og behov, bevisst og fysisk holdning. 

Virkeligheten = Virke-likheten, i den grad ment som at vi har den riktige løsningen og funksjons-

forklaringen på det som er til, eksisterer og fungerer bevisst og fysisk. Når vi da sier virkeligheten så mener 

vi, likedan som en absolutt årsak-virkning, at funksjonen og virkemåten, hvordan denne er som en bevisst 

tanke, forståelse, skal bli ment og forstått som det faktiske forholdet og sannheten om hvordan det som er til 

fungerer og virker som den egentlige virkeligheten: Virke-Lik-Heten: At det egentlig ikke holder å påstå at 

den bare ligner, men at den er helt Lik-Med: Er, =. At virke-likheten, virkeligheten, er en korrekt 

sammenlignings-funksjon av bevissthets-forståelsen funksjon-struktur og virkelighetens struktur. 

Normalt er virkeligheten stort sett ansett som et overslag som ikke er så nøyaktig, men stort sett et 

orienterings-bilde, en peker og veiviser til forskjellige tilstander vi oppfatter som normalt og nødvendig for 

oss, og som i denne sammenhengen viser til de fysiske og bevisste relasjoner som vi er vant til at fungerer 

som holdbart eller veiledende nok for oss.  
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Når noe skiller seg ut fra våre vaner og normalt fungerende inntrykk i hverdagen, så virker det for oss 

som en litt fjern avkrok av virkeligheten om det i det hele tatt tilhører det som er en aktuell (behovs-) 

virkelighet. Virkeligheten er altså en slags individuell og samfunnsrelatert behovs-målestokk. Hva 

virkeligheten helt til bunns er virker som en uvirkelig verden for oss.  

Virkeligheten er for mange forenklet totalt til at: Det som passer meg: Det som passer bra nok for meg. 

Det som er bra nok for meg. Annet finnes ikke. I dag er alt dette omsatt til: Alt er penger. Blir det penger av 

det. At penger og liv har blitt at virkeligheten=Penger. Uansett hva som skjer med folk og verden, gjennom 

vold eller vennskap. Og slik sett kan nok vinnings-økonomer som mener alt kan selges, gjerne den samme 

gjenstanden flere ganger, samt at utstyr og funksjoner ikke skal være holdbare og dermed alltid erstattes.  

Dette sprenger ut en økonomi som krever at halve jorden er lagt i asfalt, byer, og i mange tilfeller, 

skrinne og lite avkastende jordbruksarealer, samt forsøpling og forurensning som knekker mikro-og makro-

livs-naturen, samtidig som at vi avventer en «Klima-krise», som kanskje kan bety en knekk for klima-omløpet 

og livsvilkårene. At fremtiden for livet kjent for oss som fungerende samfunn og natur, erstattes av kaos og 

uholdbart klima. Det er ikke uten videre at det settes et spørsmål ved økonomer og fri kapitalisme. 

Å fordype seg i de dypeste spørsmål vi da folk møte med at disse mennesker som avleder, avklarer 

naturen og bevisstheten, de er ikke til stede i virkeligheten, som er den evige jakten og nødvendigheten av å 

dekke våre primære behov, med finest mulig god smak, estetikken, og best holdbarhet for alt, etikken. Mens 

livs-syns-oppfatningen er det som regnes som det faste holdepunkt, inkludert søken etter behovsdekning via 

dette. Basis, det faste holdepunkt i tilværelsen som etikk og estetikk må bæres innenfor, det som blir kalt basis-

strukturer, eller livssynplattformen, tryggheten eller oversikten totalt sett.  

For individ og gruppe/støtten. I denne graden er støtten, om vi vil tavlen eller veggen, muren, statuen, 

helligdommen, noe som symboliserer et fast holdepunkt for oversikt og orden. Slik sett kan Hegels objektive, 

subjektive og absolutte fornuft inkludere orden og rot, estetikk, etikk og fast holdepunkt på denne måten. 

Den enes livssyn virker som regel ikke holdbart for den andre i og med at både bevisste, psykiske og 

fysiske funksjons-forløp kreves som behovs-form, noe som en annens livssyn har andre koordinater eller 

tilfredsstillende forhold til gjennom annerledes struktur, sin struktur. Funksjonene kolliderer her lett med 

hverandre, fordi de ikke blir behovs-dekkende som fysisk og bevisst adopsjon eller påtrengt adferd av andres 

behovs-struktur-funksjoner.  

Kun begrepet virkeligheten sikter omtrent alltid lokalt til de saks-forholdene vi står foran, nettopp de 

aktuelle gjøremål og handlinger som er ut fra vaner og prestasjons-muligheter. Vår gjøren og våre handlinger, 

som oftest er inkludert et visst bevissthets-perspektiv, og følelses-perspektiv, og kan forbindes til en eller 

annen primær behovs-form. Unntak fra en slik virkeligheten er å ha det moro, gjøre narr av det som er virkelig, 

eller ikke ha krav til gjøren og handlinger som er slike primære behov.  

Vi søker ofte ut over oss selv fordi det kan være anstrengende med de behovsformene vi har som vi 

ikke kommer oss unna. Vi vil gjerne oppleve noe annet, og velger da ofte en side av et behov vi har primært 

som vi har det minst problematisk å finne løsninger på, slik som bevegelsen: Enten å se bevegelser, eller gjøre 

bevegelser. Spill, ekstremsport, raketter, våpen, raske fartøyer, sport og sirkus, se på grøssere og kriminal-

programmer.  

Slik sett er virkeligheten noe som passer oss, samme hva, i den formen at det dekker våre behov. I 

motsatt fall dekker virkeligheten slett ikke våre behov, og da forkaster vi den ofte, og gjør hva som helst for å 

endre den, eller slippe unna den. At vi vil ha en annen virkeligheten, bare drømmen, eller sove/dø. At vi kan 

begynne å kjempe en kamp for et annerledes liv. Og det siste gjenkjenner vi hos mange. Den store 

motivasjonen for god og dårlig fremferd. 

Min kritikk av våre begrep om virkeligheten går på at det er lite fordypet og grundig, langt mer ofte 

slik omtrent som noe passer våre behov, og som fort kan endre seg noe. Videre at det er lite undersøkelse av 

hvor vidt et livssyn, historier, fortellinger, beskrivelser virkelig stemmer overens med virkelighetens virkning 

og funksjon, slik som for eksempel naturen, det fysiske, videre slik som innsikt i fysikk og kjemi og 

naturlovene, deres holdbarhet og deres begrensninger innenfor den større rammen av lover, endringer av de 

fysiske energitilstander og deres til nå påviste tilnærmede konstante energi i de fleste tilfeller. 

Det er ganske stor forskjell på hva forskere tror ligger bak, er årsak til, de funksjoner vi har, og hva de 

tolker disse videre tilstandene som, og det som faktisk forskerne har funnet. Ved å se på hva de har funnet ut 

uten noen videre forklaring, så ligner ikke dette like mye på beskrivelsene de gir i oversikt-forestillingene sine 

for hvordan tilstanden er eller skulle være.  
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Og i enkelte tilfeller er det helt ubrukelig og nytteløst om vi ser etter funksjonelle tilstander som vi kan 

forvente å oppdage ut fra hva mange forskere sier de tror om noe. Et eksempel er begrep om tiden, bevegelsen, 

mulighetene, tatt ut av enhver mulig rekkefølge. 

Sammenligningene er ikke ensbetydende av selve forståelsen og følelsen av ånds-funksjon. 

Ånden ble til som sammenligning med noe i puste-ånden for livs-funksjoner. Og i denne ånden stiger 

alt opp i. Vi tenner et bål og røyken stiger. Om morgenen stiger frostdamp og varmedamp opp i været og 

forsvinner, men sakte, altså renses om til ren luft trodde man. Å vaske seg, rense seg, og egentlig finne ren 

luft, ånd, var viktig. Livsviktig. At kropp og sjel, livsevner steg opp til slutt.  

Vi kunne brenne vi også slik annet brant på bålet. Kropper og bevisste funksjoner som over tid 

forsvinner ble regnet som det som til slutt endte i over-luften, den høyeste himmel, der man gjennom været 

regnet med at alle krefter egentlig kom fra, slik naturen lokalt direkte bestemte våre forhold. At det var krefter, 

en ånds-styrke, en livgivende kraft, og slik sett det som ble kalt eteren. 

Nå er en altomfattende kraft for både bevisstheten og det fysiske ikke så langt unna en lignende 

oppfatning av tilværelsen. Men den har da vel også funksjons-forklaringer som vi kan trekke mye nytte av 

med seg. Og i ett tilfelle viser den til at holdbarhets-funksjonen er noe langt annerledes enn det vi beskriver 

det onde, det gode, smerte og lyst, godt og vondt, som. Her vet ikke folk om hva de skal velge av onder og 

goder, og når noe passer seg eller gjør det som passer seg. Slik sett er folk rådløse. Det er ikke naturen og 

bevissthets-grunnlaget.  

Der kan vi ikke velge at om noe er holdbart eller ikke. For der er det holdbare alt avgjort som 

sammenligningsfunksjon. Og det hadde vel i større grad passet på en god gud der det å lyve, stjele og drepe 

forbyes, men som kan suppleres med at vi ikke piner og skader hverandre heller, og ligner det at vi ikke skal 

gjøre noe fortred. Vi kan selvsagt ikke klare oss uten mat, luft, vann, bo og søvn. Det er i slikt øyemed jeg kan 

godta at dette er et godt grunnlag også for en teologi, for en mer holdbar utredelse for samme kraft, og der det 

ikke behøver å være konflikt mellom troende og ikke-troende for livsutfoldelsen for de nødvendige behov. 

På den annen side vil jeg anbefale den funksjonelle kraftmodellen for videre fordypning i den fysiske 

natur, miljø og liv, og for inntrengen i bevisstheten, inkludert følelser. 
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KAPITEL 24 Henologi og transcendent. 

Relevant og kommentert i lys av modellen 

Dualisme og uoppnåelighet, transcendens uforståelig utenforskap, 

annet: Hvordan kan man vite det? Det ligger i Påstanden: Å Gjette! 
 

Transcendent (filosofi), noe som ligger utenfor eller over den menneskelige grensen for personlig 

forståelse. Når man ikke forstår noe, vet man ikke om noe er utenfor eller iboende! 

Henologi, (gresk to hen, «en» eller «enhet»), er om de dialektiske grunn-begrepene enhet og annethet, 

hvor det ene betegner et høyeste og absolutt transcendent prinsipp. Selv om begrepet oppstår allerede hos før-

sokratikerne, er det først med Platon at begrepet betraktes som transcendent og som altets årsak.  

Det Platon egentlig sier er at altets årsak og prinsipp, virkemåte og eksistens, er uforståelig, fordi 

transcendent alltid bare kun betyr uforståelig for bevisstheten vår. Hvilken rett ha har til funksjonelt å tro 

at dette er eneste sannheten, eller det eneste virkelige som andre skal rette seg etter er et mysterium. Men 

først og fremst så kommer dette av at Gud er vanskelig å forklare, og det er like vanskelig å forstå at en 

bevissthet som selv må ha en årsak til å eksistere, eller et prinsipp, virkefunksjon som gir eksistensen og 

eksistens-egenskapene, at dette skulle være oppfunnet av en bevissthet som ikke fantes alt. Når noe virker 

så virker det, og det er liten grunn til å tro at noe som virker for det som er at dette ikke er likegyldig for en 

hel og sammenhengende eksistens, selv om vi ikke forstår prinsippet. Transcendent er et begrep. Ett annet 

er et motsatt begrep, nemlig at noe er immanent. Da er prinsippet eller virke-funksjonen en dypere funksjon 

i den samme virkelighet og verden, væren, som det heller er vanskelig å oppdage. Her ville jeg heller ha 

sagt det samme som Spinoza, at det er en virkende kraft som vi kan oppfatte som Gud, Naturen, Substansen, 

hva vi en vil kalle dette. Man møter det jo allerede med en viss personlig oppfatning av det værende, og 

eventuelt med en tillært tro eller lære.  

Henologi, (gresk to hen, «en»/«enhet»), som er om de dialektiske grunn-begrepene enhet og annethet, 

hvor det ene betegner et høyeste og absolutt transcendent prinsipp. Det er Anaximander som er den eneste 

og første som sa at det var kun ett og absolutt prinsipp, som var ens betydende med altets årsak og virkning. 

Prinsippet hans kan om-diskuteres, om-drøftes. Høyeste, overordnet i hierarkiet til Platon, gir en modell som 

tvinger prinsippet til å ligge utenfor og over, rett og slett på grunn av tegne-modellen. Modellen av hierarkiet 

tillater ikke at det ene er i det andre slik som at rødfarget vann omslutter deler av klart vann og deler av klart 

vann omslutter deler av rødt vann.  

At Platon ikke tar til seg dette som Anaximander kalte det eneste værende mulige, er årsaken til at 

Platon forkastet væren og virkelighet som med en slik iboende egenskap. Det passet ikke med at Gud stod 

skapende over alt, utenfor å styrte. Men Anaximander og Spinoza har ikke brutt med dette, heller ikke 

Anaxagoras, med at alt har en virkning som funksjon som kan inneholde alle forestillinger om hva dette er 

eller kan være, slik som Gud, naturen eller substansen. Med god forklaring til at man har forskjellige syn på 

det samme værende, eller som årsak til dette. Om det uforståelige er utenfor eller innenfor kan ikke avgjøres! 

Platon skaper forståelses-formen transcendent, utenfor-uforståelig som altets årsak. Det visste han jo 

ikke? Transcendent er i alle fall slik at prinsippet og årsaken til altet er utenforliggende og uforståelig. Annet-

het er væren og virkelighet, en uforståelig eksistens. Det er mange forståelige saker vi ikke forstår med en 

gang. At vi trodde at annet-het lå utenfor i stedet for innenfor er altså feil, fordi det uforståelige for bevisstheten 

oftest er midlertidig uforståelig. 

Men det er valgfritt om du, jeg vi skal tro på dette. Selv om det var uforståelig, så kan det værende 

prinsipp og årsak være Immanent, iboende i alt-værende eksistens, et alt-begrep allerede det ser ut til at Platon 

har misforstått, eller endret på med vilje i en hensikt med å forsvare sine egne vanskeligheter med å besvare 

andre om sitt syn på verdens-årsaken. Hva er årsaken til et begrep ånd/Gud når det ikke har noen naturform, 

eller årsak til bevissthet? Her velger Platon begrepet 1, ikke ulikt Pythagoras og et viktig utgangspunkt for 

Aristoteles aksiomer, enheter.  

Men det vises i Anaximanders: Det eneste mulige værende er: ETT, bevegelig og uendelig. Det betyr 

også da Det Samme, og kan forenes med det ene eller den ene, grunnet at bevissthet finnes som del av det 

værende. Enhet og prinsipp hos Platon er at Gud er alt og er urformen, mens et værende virkelig alt er der 

annen bevissthet og fysisk verden er, likedan som at det skilles mellom livsevner, sjel og fysisk legeme, kropp. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Transcendent_(filosofi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Dialektikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Transcendent
https://no.wikipedia.org/wiki/Dialektikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Transcendent
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Dette kan ligne litt på den problemstillingen Erich Damman fremsetter. Kan det være en imateriell 

årsak bak rom og tid. Damman henviser til et dypere prinsipp, en funksjon som ikke kan redegjøres for på 

samme måten som man redegjør for forholdet mellom egenskapene. At noe gir grunnlag for rom og tid, eller 

romtiden og de energiformer man har fordi disse virker uten at vi vet hvordan, hvorfor. 

Ett virkegrunnlag som forener disse må det jo være. Derimot mener Damman at det visstnok er 

immanent om jeg ikke tar feil, at det er en del av samme værens-prinsipp, funksjons-prinsipp, eller lignende 

en kraftnatur der prinsippet sitter innerst inne i tilværelsen. Det må stilles et spørsmål tross alt til nettopp 

begrepet bakenfor, og hvor meget tilværelsens omfang som er innbefatte i spørsmålet av slike begrep som 

Gud eller Natur eller begge deler.  

Jeg har ikke gjennomgått denne boken, men regner med at jeg treffer vesentlige punkter med dette. Ut 

fra fysikkens begrep om partikler og kosmos og likeså bevisstheten vår, så har han her et aktuelt spørsmål, 

nemlig om det er noe annet et materielt som ligger bak rom og tid. Hva som er ment innenfor og utenfor av 

det ene og det andre kommer ikke klart frem av spørsmålet. Er bevissthetsformer og naturfysiske former 

utelatt? Det er vanskelig å tro. Poenget er at bakenfor og utenfor, eller transcendent og immanent er 

betydelige ulike begreper. Begge kan forstås, begge kan virke uforståelige. 

Enhet: Først må vi vite hva en, 1, er! Her sier Platon det samme som Pythagoras, Euklid og Aristoteles: 

De tar 1 som utgangs-punkt, men som Aristoteles sier, at vi ikke kan definere aksiomet, utgangspunktet 1, 

bevise hvorfor eller hva som gjør dette sant, uten uendelig regress, altså uendelig med frem og tilbake-

argumenter. Denne antatte sannheten 1, begrepet 1, eller aksiomet 1, utgangspunktet for sammenligning, 

hvorfor det blir til, hva som gir oss denne muligheten, er altså uløst. 

Vel. Dette er Oldtiden, Antikken, men like med sporene av matematikk og begrep som benyttes av 

summer-folket, egypterne og babylonerne, og helt sikkert av østlig filosofi, språk og kunnskap. Jeg er dypt 

uenig i dette utgangs-punktet, beskrivelsen av at begrepet 1 er referanseløst. Jeg henviser til min analyse i 

boken Kamos – Forandringskraften, og senere i boken Differensialkraften the df-Force, eller navnendringen 

til Kamos – Differensialkraften the df-force, d-force. 

Her har jeg tatt opp begrepet 1. Det finnes ingen referanser i det værende, og heller ikke som årsak, 

årsak-virkning, grunn, utgangspunkt for noe, enten det gjelder væren, virkelighet, eller andre overstående eller 

underliggende begreper som bevisstheten antar eller kjenner til fra erfaring, uten at slike utskillelser, 

preferanser utgjør en forskjell i helheten, i den store sammen-hengen. Men ingen eksistens, eller grunn kan 

finnes uten en forskjell. Uten forskjell finnes ingen like, ingen ulike, ingen endring, ingen hendelse som kan 

føre til noe annet, eller være byggestein til noe annet.  

Det forskjells-løse, fjernelse av alt, her innbefattet årsaken til alt, uansett om noe ligger utenfor 

hverandre, er årsak til det som det selv ikke er, eller som underliggende eller overliggende grunn i dypet av 

den samme tilværelsen som det er årsak til, kan eksistere når virkelighet, væren, alt, muligheter, annet, er 

fjernet, altså at vi får det mulighets-løse forskjells-løse Absolutt Ingenting. Det eneste som kan eksistere i 

stedet for dette er den totale forskjell som innebærer kjent og ukjent, også den enhet og det annet-het, ett og 

annet, som Platon henviser til. 

Vi ser at både 1, en, enhet ikke er forstått, definert, og at annet-het, om vi kan kalle det grunn 2, utenfor 

grunn-utgangspunkt 1, som årsak til grunn 1, altså en underliggende årsak til hel, en hel, 1, enhet, at den 

bakenforliggende grunnen heller ikke er definert. Her sier Platon, og mange av de fleste teologer og filosofer 

gjennom historien, også i vitenskapen, slik som Euklid, Arkimedes, Newton, de fleste frem til Einstein, og 

uenigheter etter år 1800 og 1900, kanskje også ganske utbredt etter år 2000: 

At de ikke vet hvorfor 1-begrepet eksisterer eller kan forstås som sant, og heller ikke grunnen bakenfor, 

som slik sannhet, den antatte annet-heten, og er udefinert med følgende forklaring: Menneskets bevissthet er 

så begrenset, og rekker ikke til, og er slik ikke i stand til å forstå så meget at det finner ut av dette med begrepet, 

en, 1, enhet, og eventuelt, annet-het. 

Min uenighet går ut på at dette ikke stemmer, jeg er uenig, men jeg oppgir grunner for dette, 

forklaringer, og slik sett skiller jeg meg fra Pythagoras, Platon, Euklid, Aristoteles som ikke gir noen definisjon 

til begrepet en, 1, som utgangspunkt for både tall-enheter, slik som begrepet 2, og som utgangspunkt for at vi 

kan ha et begrep om annet-het. Deres svar er: Bevisstheten vår er for liten, vi kan ikke forstå begrepet og dets 

holdbarhet. Eller, det er umulig grunnet uendelig regress/til-fra-forklaringer. 

Her kommer årsaken, virkningen, grunnen, sammenhengen og sammenligningen, og forståelsen av 

begrepet 1, enhet. Først og fremst så er det umulig å få en forskjell uten en forskjells-funksjonell tilværelse, 

og som vi har funnet ut er umulig.  
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At kun en total forskjell eller forskjell fra dette ingen-tinget, eller at alt, værenhet, virkelighet, annet-

het, er funksjons-årsak til utskillelsen, eller en total forskjell som finnes, for alt som finnes uansett hva vi 

kaller dette som henvisning og preferanse. 

I denne sammenhengen er det forskjell som gjør at vi kan få like og ulike, at noe er til forskjell fra at 

noe ikke er, som forskjell som to like og to ulike. Vi kan aldri få to like eller to ulike dersom vi ikke har 

forskjells-funksjonen der, og det samme gjelder for enhet og annet-het. På denne måten er det lenger ikke 

mulig å påkreve at annet-het er noe annet en væren og virkelighet, innbefattet i alt dette også, og det er ingen 

grunn til å utelate annet-het fra det værende alt som finnes, ansett som natur med eller uten Gud, eller guder.  

Det finnes ingen forklaring fra disse filosofer, vitenskaps-forskere, som tilsier eller begrunner tallet 1, 

forklarer eller definerer dette, eller enhet, eller annet-het, og dermed har de ikke noe belegg for å si at det ikke 

tilhører væren, virkelighet, alt, eksistens, at det ligger innenfor eller utenfor alt annet, uten om som ukjent 

faktor, forklaring.  

Dette kan altså fint tilhøre samme helhet, eller værende virkelighet allikevel. At det uten forklaring 

defineres som utenfor alt, og som noe annet enn væren, virkelighet, alt, eksistens, har garantert ikke 

Pythagoras, Platon, Euklid, Aristoteles, (som mente det ga uendelig regress, ikke kunne forklares), sannhets-

verdien og årsaken til 1, som ett riktig utgangspunkt for annet), har ingen av disse personene noe belegg for å 

påstå.  

Fra at ordene hadde mennesket i sin makt, adlydende eller oppmerksomhetsskapende effekt, så ble 

tallene den nye religiøse overbevisningen, lover i natur og bevissthet for sammenligninger. I og for seg ikke 

så galt med ord og tall. 

Men det at vi får like og ulike, eller en som er lik og i et annet tilfelle 1 som er ulik, også i formene 

kjent og ukjent, husket eller ikke, gjenkjennbart, er slik der forskjells-egenskapen som stive og endringsbare 

former har, er slik at forskjellen er årsaken til like og ulike. Dette betyr at v kan velge like og ulike å telle 

sammen noe. En ku + en hest. Eller vi kan bruke like blomster å telle, eller frø.  

Vi kan også lage streker, prikker, hakk i treverk, sten, eller telle med fingrene som like, det vil si at vi 

bruker en kopi av det vi ser som utgangspunkt. Dette vil bety en ganske avslørende sak. Når vi ser noe eller 

oppfatter noe, så merker vi en forskjell. Vi er nødt for å oppdage det sanser oppfatter slik, og også behovs-

signaler, slik som ett dytt eller stikk. Når vi ser et tre, kan vi deduktivt erkjenne at treet ikke er synlig opp av 

hodet vårt, eller bevisstheten, at det er neppe hele elefanten som befinner seg der. 

Slik sett er det ikke så rent galt å forstå at noe forminskes slik som på en filmrull, at ved å spre lyset ut 

igjen gjennom filmen, så virker det like stort som i virkeligheten igjen. Men spredningen gjelder for hvor nær 

vi sitter også, hvor godt vi ser noe som passe størrelse. Om bevisstheten har en liten fremvisnings-arena, og 

de inntrykk vi får samles i en liten arena, så kan disse tilpasses en relativ normal størrelse mellom hverandre.  

Men poenget her er jo ikke dette. Men hvorfor vi får 1, en, enhet. Vi oppdager saker og lager altså en 

kopi av gjenstanden bevisst, eller av hendelses-prosessen vi ser skjer. Slik sett blir det vi ser, oppfatter, merker, 

samme hva, til det samme som at vi har forbindelse med noe, at det er en veistrekning, en veiledning, en peker, 

en henvisning, til det vi oppfatter, og det vi oppfatter bevisst og husker bevisst. Det vi oppfatter som en 

forskjell, et mønster bevisst, er med andre ord en kopi, en gjengivelse av formasjoner som ligner en hendelses-

oppfattelse.  

Her vil kopier og pekere, orienterings-funksjonen som er sammenlignings-funksjoner av forskjeller, 

vise vei, retning, eller formens form, formasjonene. Vi merker en forskjell fordi en forskjell finnes. Bevisst 

ville vi ikke merket en forskjell om det ikke finnes. Det finnes som tanke eller det finnes som del av alt annet 

værende, noe annet-het også da gjør og er.  

Vi merker aller best at noe er likt med noe vi husker og gjenkjenner fra før. Men vi kan se like og ulike 

i mengder som vi ikke har sett før og sammenligne dette med huskfunksjoner som er pågående ved direkte 

oppdagelser, hendelser. Vi merker da forskjell som like og ulike. Kjent og ukjent. Kort sagt: Vi merker det vi 

ser som aktuelt, det aktuelle, det vil si hva som oppfattes, merkers som forskjell, særlig mest merkes som 

forskjell, merker vi som like og ulike.  

Vi kan se ett tre. Vi kan se ett tre som er maken type ved siden av. Vi kan slik bruke disse som 

sammenligning fra 1 til 2 trær. Vi kan også lage en prikk, en strek eller telle på fingre som like. Vi kan senere 

lage en penere strek vi kaller ett ett-tall, 1, eller også for å se forskjell, lage i stedet for to streker, et 

sammenhengende tegn vi kaller to, 2.  
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Men hva slags like og ulike er det vi oppfatter. Vi kan si at vi ser et tre! Men treet surkler nettopp opp 

en del vann i seg og det foregår raske sukker-produksjoner inne i treet. I ett av kanskje 17 forskjellige celle-

typer som bygger treet, og likedan i bladene på treet så foregår det en mengde, millioner prosesser i sekundet 

for å omdanne sollys, karbon-di-oksyd og vann til sukker-stoff. Og om natten utånder treets blader oksygen. 

Stort sett er treet rot, bark greiner og blader, noen ganger blomster. Ett tre, eller to like trær, er oftest mye mer 

enn bare 1 sak, eller 2 saker. Men vi oppfatter dette som to like trær.  

Hvor mer likt noe er, jo mer riktig likedan blir også begrepet vårt av to 1-ere. Og likedan om det er to 

veldig ulike. At vi har to vi oppfatter kan være like bestemt, men her er det snakk om ulike former, mens 

strekene vi lager av disse, er like slik. Vi må da i tillegg markere at de er ulike ved at tallene skrives på ulik 

måte, eller at det angis at de er ulike av form eller type. To trær av samme type kan ha ulik form, og men så 

kan vi også ha to ulike trær.  

Videre har vi at vi kan kalle mengden husdyr en dyreflokk. Her er det altså mange dyr, og kanskje 

mange ulike dyr i former og typer, men allikevel henviser vi til disse som at det er 1. 1 dyreflokk. En husdyrs-

stand. En ande-flokk. Eller en ande-familie. Vi kan også angi barn uten å angi antallet.  

Vi kan si at det er tre typer folk: Mødre, fedre, barn. Vi kan altså ha en ubestemt eller bestemt antall 

for alle like og ulike mengder. Men felles er at det er minst en likhet, slik som barn, eller en ulikhet, slik som 

minst en forskjell på dyra i en dyreflokk, eller begrep som planter, eller planeter. 

Vi vil altså peke, henvise til alle bestemte og ubestemte med like og ulike forskjeller, og angi at vi 

merker dette, registrerer dette, gjengir dette, ved å for eksempel si 1. 1 er en pekende henvisning ti DET som 

er i oppmerksomheten uansett om det er bestemt, ubestemt, likt eller ulikt. Det er dette som gjør dette 1-tallet 

universalt. At vi lignende Euklid får en referanse, et startpunkt, et sammenlignings-grunnlag, og som vi som 

regel alt har en god del av som husk-funksjoner, gjenkjennelser.  

Om vi ikke har begrensede referanse-forskjeller som like og ulike kan vi ikke skille mellom noe. 

Allikevel kan en forskjells-natur like godt være helt sammenlignende. Vi ville jo se at det er mange fargede 

prikker i et glassbord, eller et landskaps-bilde nede i glasset. Det er mange måter å tenke seg at den samme 

tilværelsen og kreftene fortsetter. Vi vil kalle det havet, selv om det er masse virvel-strømmer i dette. At det 

finnes forskjeller. 

I oppmerksomhets-feltet kan det være en stor ulik mengde informasjon. Vi tenker ofte at det vi 

oppfatter er enkelt-inntrykk også bevisst. Men dersom dette var tilfellet kunne vi aldri kunne sammenligne to 

like og to ulike, slik at en interaksjon med en kontinuitets-sammenhengende virkning må finne sted, for ellers 

blir det umulig å oppfatte 2, eller vite at noe dukker opp som en forskjell i land-skapet til forskjell fra at det 

ikke har dukket opp en forskjell, det vil si at alt fremdeles virker likt.  

Vi må kunne huske begge samtidige tilstander for å kunne sammenligne dette, 0 og 1, ingenting som 

skiller seg ut, og at en eller noe har skilt seg ut, ellers vet vi ikke at det er forskjell på tilstandene. Vi kan ikke 

sammenligne uten at vi har forskjellen like og ulike som to mulige tilstander. At noe nytt er i fokus, er en 

forskjell fra den tilstanden som var. Om vi våkner og ikke husker noe spesielt, så vil dette virke som en 

forskjell ut fra de første inntrykk vi oppfatter.  

To like tilstands-øyeblikk virker på samme måte. At vi sammenligner det øyeblikket vi er i med det 

forrige øyeblikket. Om det er samme tilstand, ikke forskjell, så er de to tilstandene like, selv om vi skal se 

etter om noe har skilt seg ut. At et eller annet skiller seg ut fra det forrige eller ut av det samme, eller om dette 

er to like eller to ulike. Vi sammenligner med et foregående inntrykk, men i forhold til noe. At om to øyeblikk 

ikke viser noe forskjell, så er tilstanden noe, det som vi sammenligner med, og ikke ikke-noe. Ingenting er 

altså ikke betydningen: men forskjellens like og ulike.  

Det er ikke ingenting som betyr noe, men det noe vi skulle se om skiller seg ut. Noen spør deg om du 

merker noe, eller ser noe som skjer, skiller seg ut? Nei ingenting sier du. Noe skiller seg ikke ut som 

forventning til spørsmålet. Både noe aktivt og noe inaktivt kan virke funksjonelt for spørsmålet. At bra, da er 

de andre opptatt av noe annet. Eller bra, at da har vi litt ekstra tid. Eller at det er ille, fordi jeg ikke får mettet 

mitt opplysnings-behov.  

Å vente. Ja, på hva da? Men det er noe som forventet som uteblir som tomt, og ingenting riktig 

funksjonelt for oss, en behovsdekning. Som en sanse-akt vi savner eller ønsker oss. Altså: I en kontinuitet, en 

helhets-sammenhengende ubrutt romslighet, tomhet, har vi opp og ned, til sidene, alle retninger, forover, 

bakover, det forrige og det neste, enten dette er tomt og urørlig, beveger seg, eller det er bevegelser og 

virkninger i alle disse retningene.  
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Da er det forskjell, altså en slags differensial som jeg kaller en kontinuitets-differensialt, fordi det ikke 

er mulig å få en slik tomhet, romslighet, tomrom, kontinuitet uten at det bygges på denne forskjells-funksjonen. 

Uten den, finnes det ingen tomhet, tomrom, eller tilsvarende like og ulike ingenting-er, og i alle fall ingen 

retninger eller rom. Slik som 2 tomme likedanne kjøleskap eller 2 tomme ulike kjøleskaps-størrelser.  

Det samme gjelder for kontinuitet i alle andre dimensjoner, (størrelser, verdier, mål, sammen-ligninger, 

egenskaper), og likedan for deling, mangfold, av den type deler og adskillelser man mener egenskaper eller 

fysiske ting har, eller ulike egenskaper i andre dimensjoner: Krever Forskjell; ellers ingen størrelse eller 

sammenligning; at det er egenskaper der. Ingen virkning! 

Denne sammenhengen av differensial-kontinuitet ser det ikke ut til at bevissthets-forskere, genier, folk 

generelt er klar over. Noen er kanskje klar over dette. Men de fleste vi kan kalle mennesker har aldri klart å 

tenke over dette, og er en av grunnene til at man får begrenset forståelse av bevisstheten og av forståelses-

egenskapen. Forståelsen er nemlig det samme som er-lik. Det er snakk om graden er lik. At vi har en 

preferanse-sammenligning som er lik, eller nesten lik, eller mer ukjent, ulik, slik at det nye virker ulikt og 

ukjent. Einsteins hevdet kontinuitets-differensiell funksjon/felt, udefinert. 

At noe kommer i fokus slik som Edmund Husserl sier, er fordi han vet om at brennglass, 

forstørrelsesglass og kikkerter, briller, kan virke slik at Det på en viss avstand får frem et klart bilde, likedan 

som undersøkelse av fugleøyne på ørner og falker har en slik linseinnstillende bilde-klar-gjørings-regulerende 

avstand-tilnærming. Brennpunkt for linser. Kjent fra antikken og av Leonardo. 100 år senere har Galileis 

kikkert og senere samme århundre hvor en forsker lager mikroskopet. 

At vi reagerer mindre som aktuelt på slik som er i sidesynet og skygge-synet vårt når vi ser på rolige 

saker, men når det kommer bevegelser inn i skygge-feltet kan vi reagere raskt som aktuell retning å rette 

blikket vårt dit. Et autonomt funksjonelt system som påvirker muskler, nerver, retnings-orienteringen vår. 

Dette fokuset er likedan et slags brennpunkt i øyet vårt som derfor skaper en sterkere signalstrøm, og dette 

blir også sterkest fremstilt klart eller aktuelt i bevisstheten vår.  

Husserl sier at vi da ser noe i fokus, med verden som bakgrunn. Men det er kun snakk om alt det andre 

som har svakere signal-styrke det er snakk om, ikke om det er verden, annet, himmel eller univers vi ser i 

bakgrunnen. Likedan gjelder dette for følelser. Her er det følelser fra alle sanser og behov i kroppen, men 

visse følelser har nesten alltid en sterkere effekt enn andre og bevisstheten sentrerer derfor disse signaler 

likedan til det fokus-lignende effektområde i bevissthets-kraft-feltet.  

Dette fokuset betyr sterkere sammenlignings-operasjons-referanser enn de andre svakere signalene. 

Smerte-følelsen vår er en slik forsterkende signal-funksjon, men også noe som man over tid eller i saks-forhold 

kan overstyre noe med hjelp, eller med øvelser, eller at signaler om hvordan noe erfarings-relatert kan gå som 

bra eller skadelig, gjør at man fortrenger smerten så mye man kan for ikke å få en forverring av situasjonen. 

Se bevissthets-funksjonene generelt i de andre artiklene i boken. 

I dette fokuset er det at en dyreflokk, mange, dukker opp. 1 dyreflokk. Vi kan se to ulike blyanter, to 

like blyanter, eller at det er en blyant der, eller at vi ikke finner noen blyant. Vi kan da også velge disse 

alternativene, for det er mulig, men betyr ikke fri vilje, men tid til å velge, mens valgprosessens overvekt av 

kraftvirkende innspill kan neppe personen så mye for.  

Å ha tid nok gjør at gode og dårlige alternativer kan vurderes, hva som er bra og dårlig, eller lureri vi 

kan utøve. Det er tid nok til valg, til å forstå, prøve ut hva som er bra eller dårlig, eller å velge det vi vil: For 

eksempel å tape i spill ovenfor et barn for å vekke barnets interesse for spillet. Graden av avslørt, som juks, 

lureri, løgn, eller uventet valg, eller helt konsentrere seg om noe annet, ikke bedrive valg fokusert på dette 

temaet. Frivillighet er oftest bundet til et oversiktlig positivt lyst-valg, men for å erfare smerte-kjennskap, kan 

tøffere øvelser utføres, velges. Virker det dødelig blir det neppe valgt. 

Vi kan likedan se like og ulike som graden referanser vi sammenligner ellers, slik som to like og to 

ulike fordi det er forskjell på disse. Og vi merker forskjellen. Fordi er forskjell så er dette årsaken til at vi kan 

gi dette forskjellige navn. Ord og tall er slik en fordel for oss. Om vi hver gang skulle henvise til et tre, og da 

måtte hogge ned et tre å dra det med hjem for å vise hva vi mente er det lettere å ha en lyd, et ord, eller 

skrifttegn for å henvise til hva vi mente. Mindre arbeid. Forenklet for husk.  

Forenklet for sammenlignings-prosesser. Det samme gjelder tall. Om vi skal vise til 11 elefanter eller 

griser, eller 12 fiender, så er det lettere å bruke ord og streker, talltegn som sies med lyd, eller med skrifttegn, 

lyskontraster. Om vi skal dra 12 fiender hjem for å vise dem frem, kan det by på problemer. For å vise at det 

var 12, eller at de var type fiender. Vises med 10 fingre, 2 tomler, og fiendens merke. 
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Det som mest av alt var den store oppdagelsen med tall, streker for like mange kuer like mange griser, 

like mange stokker, fisk, annet, var at man kan lage et felles tegn til peker, kopi, henvisning, altså som 

begrepene 1, ett, en, ei, det, den, de av samme type, eller en gruppe ulike dyr, men at det er dyr. Dermed hadde 

man like å forholde seg til. Dette er bra for å skille ut arter og former, og er årsaken til arts-klassifikasjon og 

geometriske form-likheter.  

Slik sett kan både tall, og former, punkter/prikker, streker benyttes som enhets-utgangspunkt, altså 

slike begrep som vi skal sammenligne like og ulike med. Og det er dette som skjer når vitenskapen skal lage 

et begrep for lengde, meter, som like å sammenligne med. Og det samme gjelder for tid, sekunder, 

hendelsesforskjeller, takter, det forrige og det neste, og i forskjell som bevegelser, fart, hastigheter, at det kan 

angis i meter i sekundet, og km/t.  

Videre for gradslikhet i temperatur og kraft-enheter, og sammenlignings-metoden matematikk. Like 

og ulike er slik dommen over sammenligningen som beskrivelse av forholdene. Vi benytter altså like ord, og 

like tall, ment som et likt utgangspunkt, der nettopp at vi har to like er utgangspunktet for ordensstrukturer, 

rasjonell og logisk tankegang. Dette er som regel de sikreste sammenlignings-metodene våre.  

Når vi står ovenfor ulike så kan også dette være rasjonelt, men her bruker vi ofte begrep som uorden, 

kaos, at noe ikke stemmer, ukjent, eller i snakk, at vi ikke forstår saken eller grunnen, eller ikke forstår hvilke 

kilder, hendelser i årsak-virkning som fører til saksforholdet. Ukjent eller mystisk er begrep som nyttes mest 

her. For mange antas det at det er en klar kilde et sted til et mål, hendelse.  

Men ikke alle mennesker er slik anlagt bevisst. Mange, uten at jeg vet hvor mange, men de har ingen 

slik funksjon i bevisstheten eller logiske funksjoner som tilsvarer at det er en kilde eller et mål, eller en gange 

mellom kilde og mål som kan kalles årsak-virkning. Andre er slik at de tror at ett hvert meningsinntrykk passer 

like bra eller er likegyldig for hva som er årsak-virknings-rekkefølger. At det ikke spiller noen rolle hvilken 

rekkefølge hammer, spiker og planke brukes som.  

Slike sammenhenger og sammenligninger gjør det også langt merkeligere at det ikke er forbindelsen 

av ledd i en konstruksjon i tanke eller i bygg som er avgjørende for om noe har betydning. For eksempel alt 

det som Sartre kaller ingenting, og som da betyr noe: At noe er galt. Men det er fordi det man forventer ikke 

inntreffer som bygge-struktur. Leddet finnes stort sett i en eller annen form, men ikke strukturert der det skulle 

vært.  

At onkel er det manglende leddet i neste oppdagelse vi kan ha i saker, opplysende, og at onkel ikke 

sitter på stolen sin, men er utenfor huset, betyr ikke ingenting. Bare at noe er i feil posisjon. Men mange tror 

at feil posisjon som at man ikke sitter på stolen, betyr ingenting. Om noe betyr ingenting, er ingenting, så er 

det ikke det som betyr noe. Det som betyr noe at en kilde ikke virker slik den skal, eller er der den skal være. 

For hvilke fordeler eller ulemper dette har.  

At verden av referanseløse saker betyr noe for Sartre er noe som Sartre må ta opp med seg selv. Han 

oppdaget ikke sammenhengen av noe som kan ha betydning! Akkurat slik de fleste på jorda tror at det er 

likegyldig hvilken sammenheng begrepsforholdet mening og saksforhold er det samme, likegyldig. Dette 

ligger altså i begrepet «Med at det er mening i alt», og for «hvem»? Dette er ingen funksjons-forklaring til 

saksforholdene, og ingen referanse for undersøkelse eller forståelse, og ligner det samme som Platon, 

Pythagoras og Aristoteles gjør:  

De valgte å gi opp, og heller tro at det finnes en annen løsning, annet-het eller at løsningen var umulig, 

eller at det ikke var nok bevissthet til at det kunne løses opp i. På den ene siden er vår forståelse tilbake i tid 

overveldende i tro på opplysning, bevissthet og avklaringer, og på den andre siden er den totalt eliminert, som 

umulig, og uten grunn. De har ingen mening om hvorfor det er umulig eller ikke nok bevissthet, eller gir 

uendelig med forklaringer frem og tilbake. 

Dersom du ikke forstår noe selv? Hvorfor skal du da tro at det ikke finnes en løsning, eller at noen 

andre kan forstå dette, enten det gjelder praktiske eller teoretiske løsninger? Kan du regne det du selv ikke 

forstår som bevis på at noe ikke kan forstås? Vel: Det gjør de gamle skriftene, det gjør Pythagoras, Platon og 

Euklid, samt Aristoteles. Det er ikke ulovlig å mene, synes, at noe ikke kan forstås? Det er også mulig at noen 

ikke klarer å forstå et saksforhold. Utrolig mener noen?  

At det er umulig at noen ikke forstår noe? De tror da at det er noe galt med vedkommende. Men det 

kan jo også være feil informasjon som er årsak, vaner, eller rett og slett at man mangler denne 

sammenligningsegenskapen.  
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I mange deler av verden er det om å gjøre for enhver pris at folket ikke får vite noe, at folk vet minst 

mulig, at folk ikke skal få vite noe om verden eller resten av virkeligheten rundt seg. At de rett og slett lærer 

minst mulig, selv om de kan lære ganske mye om praktiske og teoretiske saksforhold allikevel. Men ett annet 

menneskes mening og gjøren, og andre saksforhold i natur og verden, blir da borte for disse befolknings-

gruppene.  

Det ligger også i den akademiske utviklings-formen at man kun skal lære minimum for saken man 

studerer, og ikke blande annen viten inn. Nå endrer dette bildet seg litt. De skal nå om det er mulig lære om 

tilstøtende forhold i verden, saken, en slags interaktiv innoverende kunnskap, men også her kun et minimum. 

En grunn til at folk ikke skal vite noe, er fordi ledere mener at det skader maktposisjonene deres, eller roter til 

faget. Dette gir et ugyldig argument for lov, orden og moral, fordi lov og orden samt moral ikke har referanser 

til saks-forholdet. 

Dette er kjent blant studenter og lærere, ledere verden over, at alt du kan selv, er din fordel, og at det 

er skadelig for deg om andre får vite om dette. Det er skadelig for folk om de vet hva som kan lege dem selv, 

fordi dette er legenes hemmelighet.  

Likedan er det med medisiner. At om folk får vite hva slags mat eller hvor lett man kan tilvirke medisin 

billig på selv, så er det ille. Mest ille fordi man har klokketro på at folk ikke vet hva man driver med, og dette 

stemmer jo også, slik at det kan bli mye feil-behandling. Men på den annen side så kunne de rette behandlinger 

blitt forskrevet av de som hadde greie på dette, slik at legene kunne behandlet de alvorlige sakene, som da 

hadde vært betydelig redusert, uten at det gikk over legestandens økonomi. 

Når vi kommer til begrepet annet-het så kommer dette av to tilstander. Den ene er om det lages to like, 

eller at vi har antatt ett utgangspunkt vi stoler på som to like fordi en lik skal gjentas en eller flere ganger slik 

at vi får to stykker, så kan vi danne tallet 2. 2 er noe annet enn 1. Dette gir annet-het. Det vil si likhet med noe 

annet enn 1. Men det må ikke være to, 2. Dette kunne vært 3, 7,11, 12, 13, millioner. Eller ord navn. 

Det kunne også ha vært en hvilken som helst fysisk tilstand som er annerledes, alt som er annerledes 

enn 1, der både alle og ingen er annerledes enn 1. Samtidig så er en plass uten en gjenstand noe vi kan anse 

som 0 slike gjenstander på plass, tilstede. Dette kan så innsettes med hvilket som helst tall, eller ord, eller 

gjenstand, men også tilsvarende prosesser som er like og ulike som kan ta plass tilstede.  

Enklest er her kun forholdet mellom 0 og 1 fordi vi kan bygge alle tallsystemer gjennom dette, og ikke 

minst logisk matematikk, digitale systemer, som fungerer for teoretiske, tekniske og praktiske tilfeller vi 

sammenligner. Nå kan vi sette stillingen med 0 eller 1 som virkning, ikke-virkning, funksjon, ikke-funksjon, 

gjenstand, ikke-gjenstand, en mekanisk eller kontinuitetsstyrke som er i en stilling, eller overgår et nivå som 

viser funksjoner, eller som helt mangler på plassen. 

En annen sak som gir annet-het er at vi ikke vet årsaken til noe. Her er dette typisk for Anaximanders 

gjenstridighet, hvor man ikke vet hvilken felles funksjon som virker inn på den ene eller den andre som 

produkter. Eksempel er former som endrer seg som er både romslige, bevegende, og viser seg som styrke. 

Hvordan forbindes uendelighet/utstrekning og bevegelse/styrke.  

Anaximander hevder her at det er gjenstridigheten i denne samme bevegeligheten som er årsaken til 

former og hendelser, men som likevektig så er dette det samme som kraft og motkraft. Da styrken ikke er 

redegjort for så blir man stående med kun bevegelsesmengde og likedan mot-bevegelses-mengde, ikke helt 

ulikt dagens bevegelsesenergier der man antar den samme energikonstant til stede, men uten styrke-forklaring. 

Den samme saken uten forklaring til styrke gjentas av Anaximenes, men han mener at det er likevektige 

utvekslinger som skjer, og finpusser slik en slags kraft-motkraft.  

Vi har eksempler på dette ved motstrømmer eller vannmengder som blandes i et kar inntil det faller til 

ro som vannrett med loddrett tryk-retning. Styrken plager ikke Parmenides, slik at han også blir slik noe 

avhengig av en teoretisk fremstilling av en og samme mengde som man puffer rundt, beveger, splitter og 

sammenføyer i romtiden der ingenting forsvinner. Hans værende virkelige sanne erkjennelse av det værende, 

eller årsak til dette, har ingen referanser utenom at han er enig med Anaximander at det værende er ett og det 

eneste mulige.  

Men ingen av de har en forklaring på ett, 1, helhet av den grunn. Bakenfor fysisk og bevisst verden, 

moral og natur, så mener Parmenides at noe ett eller annet sted er et lov-formelig utgangspunkt for moralen 

også. Xenofanes holder seg til Anaximander som ikke grunngir hvorfor alt det værende er det eneste mulige, 

og hvorfor ingenting er umulig.  
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Men han anser dette som en mer flytende kraftfull tilværelse, der makt og gjøren anses som at alt er 

mulig, først og fremst som en kraftlignende form av Gud like uendelig og ensbetydende med Anaximanders 

alt, litt likt som kropp og bevissthet. At verden er en kropsliggjøring av kraften, mens Gud, ånd, bevissthet 

regnes som overstyrende funksjon med mest gyldighet, og at Gud slik ikke kan forklares likt mennesket, 

dyrene, men inneholder alles egenskaper i større grad, samt mange flere enn vi oppdager, og derfor at hans 

beskrivelse om at Gud ikke er likt dyr og mennesker i sitt vesen selv om han har alles egenskaper til overmål.  

Grunnen er at han ser etterligninger mennesker gjør av seg selv, der de mener at Gud er lik en statue 

av seg selv, og mener at om kuer kunne tenke ville de lage Gud som en ku. Han sier at Gud er helt øre, helt 

øye, helt tanke. I denne sammenhengen kommer det frem at Parmenides ubegrunnede enighet, og at ingenting 

er umulig, men årsaks-funksjoner ukjent, og med del, helhet, og Xenofanes helhet som absolutt, likt som 

perfekt øye og tanke, altså en fullkommenhet av det perfekte, så har Platon enda en grunn til et begrep om 

annet-het. Noe mer, og overordnet det vi kaller væren og virkelighet, fordi et større prinsipp rår. Men altså, 

det kan like gjerne være et dypt iboende funksjons-prinsipp. 

Til slutt er også Pythagoras syn på at sjel, bevissthet er guddommelig og udødelig, noe høyere enn den 

tilstanden vi er i og som vi kan nå, ved siden av at han mener at det umulige ingenting må vike plass for all 

væren, en væren han mener er en konstant sum bevegelse, der summen av alle bevegelser er konstant, og der 

tall er ur-stoffet.  

Slik sett blir tallet 1 som utgangspunkt for telling, som likt Aristoteles regnes som sant selv om han, 

eller vi, ikke kan bevise dette, eller forstå dette, så vil altså Platon her ta utgangspunkt for alt og helheten i 

tallet 1. Tallet en, 1, betyr også både hel, hundre prosent, og perfekt, samtidig hel-het, og samtidig en-het, 

enhet. Dette vi også bruker som enhet som likhet til sammenligninger. I slik likhet ligger også svaret på gåten 

Platon og Aristoteles ikke løste. 

Nå fungerer denne uroen over bevisføringer mot andre retorikere om Gud, om Moral, om bevissthet, 

og stigende grader av dette, som et mot-forhold for Platon mot andre retorikere, språk-mestere, og som tydelig 

i mange tilfeller slett ikke er spesielt troende. Tar penger for lærdom. Retorikerne representert ved Gorgias 

spesielt, hadde guden Hermes den sleipe, som hovedgud, fordi at i økonomi, og i sport, samt i språk-

argumentasjon for å vinne i saker, så brukte man knep.  

Altså en av grunnene til at begrepet ord-forråd og språk er makt. Eller misbruk av makt, om så avmakt. 

For å sette opp en motpol til dette slik Sokrates ville ha gjort, så innfører Platon sin versjon av det perfekte i 

sine bevissthets-nivåer, og som på mange måter stemmer. Men det perfekte og virkelighetens verden er ikke 

akkurat i overenstemmelse med hverandre.  

Her må man tilpasse seg saken og personen mente Sokrates. Platon vil ikke det. Han vil sette ned en 

endelig skala for alle og for godt som man kan rette seg etter. Nivåene er ikke så gale. Men i denne 

sammenhengen dukker begrunnelsene med manglende referanser opp, slik som ikke å kunne grunngi tallet 1 

og helhet, og heller ikke gi hvilken årsak eksistensen, væren og virkelighet har, utenom i begrepet Gud, en 

høyere bevissthet som vet mere, så vil hans motpol på jorden til det usanne, slik gjelde med at noe annet, 

annet-heten, enn det vi kjenner til være det som ligger bak alt.  

Slik blir kjent enhet og hel-het en motsetning til den ukjente årsak, annet-heten til en dialektisk 

funksjon. For i alle andre tilfeller vil enhet og annet-het aldri møtes som motsetninger eller likheter som slår 

seg sammen til et svar, krefter, eller som syntese, fellesprodukt av saksforhold. På den annen side, forstått 

eller ikke, så har ettertiden brukt de samme argumentene som et våpen og som forsvar for at de ikke klarer å 

begrunne et svar.  

Konstant henvises det da til at menneskets fornuft og bevissthet ikke strekker til, og at vi ikke kan 

finne svar eller forstå saksforholdene. Dette er samtidig også ufrivillig, kanskje også frivillig, en overgivelse 

og oppgivelse, oppgitthet, og noen ganger likegyldig-gjørelses-grunnlag for å mestre samtaler og argumenter, 

og er slik retorisk et forsvar for drøftelses-argumenter man ikke kan begrunne.  

Det er samtidig en likegyldiggjørelse av logiske argumenter forstått som ikke noe verdt, å gjøre den 

andres argument til ingenting, rett og slett kun en avvisning av person og argument, uten gyldig grunn ellers. 

For eksempel hvorfor tror man bare på Marx, bare på naturvitenskap, bare på Gud, og hvilken gud. Men vi 

vet allerede at Gud er et felles-begrep for en voldsom stor egenskap, og likedan gjelder for naturen, og det å 

finne forklaringen til disse to er komplisert.  
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Med uforbeholdent tilkjent sin tro til Gud, men for mange også naturen, selv om man ikke kan 

begrunne den eller synes det er et poeng i å gjøre dette, så henviser i grunnen både Guds-troende og ikke-

guds-troende, altså de som helt er overbevist om Gud som bakgrunn i alt, og vitenskapen av de der som er 

overbevist om at naturen er årsaken til alt, at en indre og bakenforliggende grunn og prinsipp ligger høyere, 

og finnes, som noe annet enn det vi ser fremtrer først og fremst.  

Det er altså en iboende eller baken-forliggende funksjon. Hos Platon kan dette være tvetydig, men 

mest peker denne annet-heten bak alt, Gud og Natur, til at den ligger bortenfor, altså utenfor, og slik er 

utenforliggende energigiver eller årsak til (Gud/Natur), altså til bevisste og naturfysiske funksjoner. Som sagt 

så er det så langt en mystisk og langt mer oppkonstruert dialektisk funksjon, og det gis ingen begrunnelse 

hverken for enhet, helhet og annet-het eller definisjon for dette. Det er ikke noen funksjons-forskning av rom, 

tid, bevissthet, bevegelse, drivkraft, vi finner i disse variantene.  

Det virker langt mer en gjengivelse av hva verden er for meg! Det vil si forestillinger, der det ikke er 

autentisk virkelighetsopplevelse, men hva man synes, mener, og antar, føler at verden er som 

gjengivelsesform. Det er ikke verden, det vil si eksistensen som prater, forteller, funksjonen selv, men heller 

hva Gud sier at vi skal rette oss etter, med en relativt kort overfladisk innledning her. På den annen side ligner 

dette på Natur-modeller også, at det ofte opp gjennom tidene frem til i dag, kun drøftes om de mellomliggende 

forholdene relativt mellom egenskaper som en veiledning for oss. 

Denne annet-heten virker som noe søkt og dårlig begrunnet, med unntak at det er en dypere årsaks-

funksjon i og til alt. Dette krever noe mer enn bare å styre og stelle med verden og andre, seg selv, som det 

passer seg, eller som blir livspåtrengende overlevelsesvilkår, anstrengelser. Det krever faktisk så hard tanke-

virksomhet at man kan si at filosofien, men enda mer, hard forskning, er en måte å dø på, som Sokrates sier. 

Spinozas modell av en logisk virkende kraft som innebærer alle benvnelsene i seg, at man kan kalle den hva 

man vil, substansen, Naturen, Gud, valgfritt. 

Nå er det like viktig for Platon å skape referanser som retningslinjer, og slik sett er dommer, utøver, 

lovgiver som 3 institusjoner smart. Enda smartere var det at Montesqui forlangte at disse etatene var like 

mektige og måtte være uavhengige av hverandre. I dag har vi funnet ut at det kreves en langt mer gjennomført 

interaktivt, noe innoverende mellom folk, styresett, også til disse tre institusjoner for sikre gode forhold som 

er i større overenstemmelse med alle saksforholdene. Dette slår jeg gjerne et slag for. 

De to siste avsnittene setter allikevel Platons annet-het over i det utenfor som er noe annet, over i den 

formen man kalle det overføringsbare baken-forliggende, det transcendente. Med god grunn tvilsomt tema da 

det ikke er noen gyldige begrunnelser for denne ekstra usikkerhets-faktoren for det vi ikke skjønner, ikke 

forstår, ikke finner svar på, eller som begrunnelse for at vi ikke finner svar på dette. Kort sagt finner det 

urimelig og ulogisk. Også selvsagt på et høyere nivå.  

For hverken jeg eller Platon kan vite noe om dette høyere nivået om vi ikke vet hva det er eller om det 

finnes og hva som skulle være begrunnelsen for dette. Vi kan like gjerne sette samme funksjonen inn i en 

iboende dybde-forklaring og slik kommer frem til at det var like uforståelig. Men så kan vi heller ikke vite om 

vi kan forstå slikt allikevel. At logisk tenkning og forskning, altså sammenligninger kan gi oss svar allikevel. 

Nå skal altså ettertiden ut fra dette få et dogme som betyr at det bak Gud eller Naturen er en uoppnåelig 

utenforliggende bakgrunns-funksjon som vi ikke kan forstå, eller gi forklaring til, men som vi ikke vet hva er, 

og denne kalles kort og greit transcendent. Altså at det ligger utenfor vår forståelses-kapasitet, uten at vi vet 

om det er sant, da den transcendente funksjonen ikke er redegjort for. Vi ser av Kant at moralen slik han forstår 

dette, ikke har merket at vi har en kropp viss vold mot er ondskapen, og at moralen er goldbarheten til kropp, 

følelser og bevissthet, og når han ikke forstår seg på dette så ender hans moral, a-priori, er 

transcendent=uforståelig, ubegrunnet for moral-spørsmålet, der vi bare kan håpe på at det er en Gud, og håpe 

på at vi er så snille som vi kan?!  

Vi ser også at det er slik ett og annet i alt fra Pythagoras ur-talls-syn også, slik som at man har 

hunkjønns-former og hankjønns-former i tallene, slik at egget i hunkjønn er et tall og seden i hankjønn ett 

annet tall, eller en dualistisk side av det samme tallet. Fra dette kommer lignede proporsjoner i musikken til 

utrykk som at det er tallenes årsak som halverer avstanden på en vinkel etter halv eller dobbel lengde eller 

streng-vibrasjoner.  
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Men det er heller at de fysiske kan telles ved sammenligning av like og ulike og det halve eller doble 

vil jo før eller siden dukke opp i en utstreknings-bygd verden og likedan med styrer i denne. Det er en noe 

ekstra omvei i kjønnsforklaringen vil jeg tro, selv om den sikkert kommer som et av flere nyttbare begrep i 

astrologien, og eller i mystikken og magien. Det samme har andre relevante logiske forklaringer. 

Funksjonsgrunnlaget som kontinuitet og påvirkning uteblir fra tall og punkter som bare er ett sted og kun seg 

selv og uten videre-virkning., Kan ikke brukes til rom- og bevegelses-kontinuitet, og dermed ikke til styrke-

kontinuitet interaksjon eller utveksling. 

Eksempler er tall og punkter slik Platon og Euklid definerer deler av dette. I matematikken er et 

transcendent tall, et tall som ikke er algebraisk der heltall fra den vanlige tallrekken av heltall som like gjerne 

er uendelig, og som kan vise 1/3 og ¼ som kan skrives som 0,3333 og 0,25 med tall. Poenget er at tall har en 

rot som er 0, frem til en enhet 1, eller motsatt vei som -1. Og så tallrekken videre, enten som desimaler eller 

med ulikt fortegn. Gjerne kalt negative og positive heltall. 

Transcendent tall som ikke er algebraisk har altså en rot som ikke er 0. Mulig de mener at 

utgangspunktet er at tallrekken kan begynne på 0,14235 ..., et usikkert tall, for eksempel pi. Men da både tallet 

1, 25, og pi representerer ett endelig møtepunkt, og tross endelig eller uendelig rekke, bare er ett og samme 

tall, så ligner dette på uendeligheten, som da ikke kan bli større, og derfor er endelig lignende i en gitt begrenset 

svart boks.  

Det er like mange retninger og utvekslinger å ta i begge eksempler. Pi er da et endelig møtepunkt og 

dets endelighet finnes som ett bestemt tall uansett endelig/uendelig. Men et endelig tall er likt som et endelig 

punkt slik Euklid definerer dette som udelelig, men da også som utstreknings-løst likt møtepunktet. Uten 

utstrekning kan ikke tallet og punktene bygge en kontinuerlig verden av bevegelse og sammenhengende 

virkning, passering for punkter.  

Platons idelære går ut på at det er et uendelig antall ulike former, og like former, men at de er stive og 

uforanderlige. Vi kan da ikke ha en ide som kan sammenligne to like og to ulike. Eller fra et øyeblikk til et 

annet og vite at det ble en forskjell, da vi ikke kan huske det forrige og tenke det neste. 

Transcendent funksjon, filosofi og transcendente tall ligger utenfor eller over den menneskelige 

personlige forståelse og som tall, at funksjonen ikke tilfredsstiller noen algebraisk ligning der koeffisientene 

er polynomer. Men så spørs det om det er figurer da som ikke er polynomer? Den sene Platon ser ut til å ha 

akseptert bevegelse, endring splittelse og sammensetting på en måte som nærmer seg Heraklits og Demokrits. 

Han føre Demokrits atomer og bevegelse, samt tomrom, inn i den kosmiske modellen sin. 

En slik tenkning som ikke er forståelig er i og for seg en interessant tenkning, og vil i og for seg være 

et studium verdt. Hvor mange uforståelige kombinasjoner skulle finnes. Er dette endelig eller uendelig? Hva 

er årsak-virkning, grunn, mening med selve det slaget tenkning. Det er et godt hemmelig trekk. Det kan være 

lureri, juks, et lite sikkert argument, men også en innrømmelse av at en selv ikke forstår sitt spørsmål eller kan 

besvare spørsmålet, og at det i det gitte øyeblikket nettopp er over eller utenfor rekkevidden til den som 

forsøker å forstå noe? Det kan også være en misforståelse, uvitenhet eller tvil, til og med et bedrag. 

Skal man forstå et prinsipp eller funksjon for tilværelsen ville jeg tro at den som velger en 

transcendent vei har valgt feil vei, noe jeg er ganske sikker på. Mulig beviselig! Alt vi har funnet ut 

samme hva har ligget over og utenfor vår rekkevidde selv inne i en verden der løsninger fantes.  

Begrepet utenfor og over vår forståelse forteller ikke noe om hvilken verden den finnes i eller 

sier ikke noe om definisjonen av væren eller virkelighet. Men virkelighet, betyr jo virke-LIK-het. 

Forklaringene de samme filosofer og vitenskaps-forskere gir på slik måte, har ingen virke-Lik-het med 

det værende vi finner som funksjonelt?! 
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Henologi og transcendent: Henologi og Enologie : 
 

Kort sagt immanent og transcendent enhets-lære-logikk. Iboende eller utenfor.  

Her: Utenfor. Annet-het: Uforståelig. Også et tydelig dogme: Bestemt form: Uforståelig. En Lov! 

Viktige analytiske og kritisk-vurderte emner relevant for om væren, virkelighet kan dementeres. 

Étienne Gilson brukte begrepet énologie i 1948. En blanding av enhet, helhet, og det ene/den ene. 

Gresk heis, mia, hen («det», «den maskulint» ene, «det feminint» ene) som har forskjellige 

betydninger.  

Tydelig opptatt fra Pythagoras hankjønns-tall, hunnkjønns-tall, og kan ligne musikkens tall-tone-

frekvenser. 

Det viser til tallet ett, et individ som sådan og en helhet og dens deler forent som enhet.  

Ikke så lite knyttet til at han og hun sammen gir barn, eller kropp og sjel i en helhet. Frekvenser; toner. 

I den siste betydningen beror enheten på at delene har til felles at de konstituerer en helhet.  

Samtidig er jo også delene enheter. Eksempel, en ku, mange kuer, en ku-flokk-helhet. 

At om punkter eller objekter, delene er helt inntil hverandre, eller spredd, begge som en helhet? 

Dette viser at enhet, helhet, del-het konstant er en uendelig definisjon for hva slags meninger personen 

har om dette, og er muligens ikke funksjonelt verdifullt, referanse-funksjonelt. At det heler er variasjonen som 

like og ulike som teller: Forskjellen som gir like, ulike, enhet, alle, helhet. Forståelsen av 1, del og hel er altså 

ubestemt. 

I den filosofiske språkbruken er tre aspekter vesentlige: 

Udelelighet i samme forstand som individet betraktes som udelelig enhet. 

Vagt: Dette minner om Euklids punkt også, og tallet 1. men hvilket som helst tall uansett mengden 

desimaler, eller negativ verdi, står for 1 og bare 1 punkt, lignende det udelelige punktet til Euklid. Da linjen 

består av punkter og ikke har utstrekning i bredden eller høyden, bare i lengden, men i en flate har startpunkt 

samme sted i samme punkt når de har ulike linjevinkel, så kan helle rikke punktet ha utstrekning i lengden. 

Med andre ord:  

Hverken punktet eller tallet kan ha det vi kaller en fortsettelse, og som utstrekningsløse kan de ikke 

danne noe rom, kontinuitet, begrep som rent rom eller tomhet, likedan som tallet som heller ikke har 

kontinuitet. En kontinuerlig bevegelse og romslighet finnes altså ikke i disse begrepene. Einstein kaller punktet 

en fix ide, men er nok et fokus-startpunkt, sluttpunkt for tenkte mål, utgangspunkter. Der to flater eller linjer 

møtes, skal det ikke være ett punkt i mellom, bare møtepunkt, og det er utstrekningsløst!  

Om punktet, og som absolutt like punkter, har utstrekning, men er udelelig så kan ingen linjer med 

1,3,5, oddetall-strekninger deles opp. Jeg kan si en million saker om dette, samtidig som at jeg vet at tallet og 

punktet ikke har bevegelses-egenskapen. Denne bevegelses-årsaken og egenskapen kunne heller ikke 

Pythagoras, Euklid, Heraklit eller Aristoteles forklare! Heller ikke Newton eller Einstein.  

Energia, drivkraft har forblitt ukjent frem til 1979, men i bokform først 1994. Se bøkene som er 

utgangspunktet for dette. Altså hverken som utstrekning eller bevegelse klarer tall og punkter å bygge 

kontinuitetsrom og kontinuitets-bevegelse. Samtidig klarer ikke Platon og andre å definere begrepet 1, hva 

det kommer av, fordi de ikke finner noen sammenlignings-preferanse for dette. Klarer Gilson og Wyller å 

definere dette? Nei: Men det er riktig at skiller mellom helhet, enhet og det ene, men kan se det under samme 

kategori, ikke ulikt Kants betraktning av logiske kategorier. 

Foreningen av elementer til en enhetlig helhet  

Hvordan skal det skje, at delene endres til enhet, helhet. 

Det faktum at «ett» som tall uttrykker en spesiell og privilegert posisjon i gresk filosofi og 

matematikk. Tallet «ett» er de andre tallenes grunnleggende prinsipp, ut ifra hvilket de alle måles.  

At dette er en: Udelelig enhetlig helhets-forening som prinsipp, (like, sammenligning), som tallet 1 

som utgangspunkt for alle andre tall, måle-tallet. 

NEI: DETTE GJELDER ALLE LIKE VI SETTER SOM FAST SAMMENLIGNING AV NOE 

ANNET ELLER KUN SORTERER LIKE. 
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Slik betraktet er det selv ikke noe tall, men heller overordnet hele tallverdenen. JA: LIKE/ULIKE! 

Kort sagt: At noe skiller seg ut og der hva som helst kan tas ut som sammenligningssymbolet som skal 

sammenlignes med like. Altså logisk utskillelse og valg av det som skal være like-mål, til sammenligninger. 

Nei: Det er bare hvilket som helst punkt, strek, start-tall, ment som sammenlignig, og at de neste delene 

i utgangspunktet er like deler. At alle tall er bygd av like mengder. Uansett størrelse. Men det er også slik at 

dette gjelder alle andre like sammenligninger. Beviset er romertall der to streker kunne vært to griser, eller 

at tallet 5 som romertall V, betyr at 5 griser ligger i V-form, eller en gris blir formet til en V, altså likt med 5 

streker eller f fingre som utgangspunkt da en V representerer 1 hånd=5 fingre, eller X er to motstående V-er 

som betyr10 fingre. 

Det overordnende er å ta ut noe som skal være mal for andre like, samme type: Det overordnede er å 

velge den som det skal måles med, eksempel en tommel, meter, sekund-lengden, og lage makne. Ut fra ett tall, 

en verdi, et fokus, et tre, stokk, hva som helst, ett tall-symbol, eksempel 3, så legges like i alle slags tall, og 

eventuelle lignende symboler for tall, og Dette er det ikke belegg for. Så kan disse enheter så deles i mindre 

enheter valgfritt, eller for eksempel som i totallsystem med 0 og 1 eller 10-tall-system som tenkt med fingrene. 

Siden kommer samling og splittelse som subtraksjon og deling, og summering og multiplikasjon.  

At tallet 1, men også 2 og 3, som inneholder henholdsvis 2 1-ere og 3 1-ere, slik sett fremdeles er 

pekere til det aktuelle saksforholdet, en kopi, henvisning, adressert til saken. Samtidig kan tallene like lett 

henvise til ett 1-tall eller toer da disse allerede er 1 eller flere, 1 sak som skiller seg ut vi skal ha en kopi av 

eller bruke, gjengi, peke, henvise til, som for eksempel skal legges sammen med flere av samme sakstype.  

Dette ligner litt på at vi skulle bruke lik mengde griser for å vise en slik likedan mengde griser. Men 

da tall er lette, små, enkle å notere med eller huske, så benytter vi ideen tall som gjengivelses-mengde-

symboler. Altså lik mengde husdyr, lik mengde tall, som det vi henviser til. Eksempel er at det er en gruppe 

dyr på fjøset, 13 stykker. Vi kan på samme måte henvise til at vi har en gruppe av tallet 13. Det at de er det 

samme, at de er like er poenget. 

 Om vi kaller mengden kun 13 dyr, kan dette være 2 høner, 8 sauer og 3 kuer. På lignende måte kan vi 

også telle alle ulike i grupper på samme måte som dyr som skiller seg ut fra noe annet enn dyr, eller fra vill-

dyr. Vi kan også ha bare forskjellige kategorier. Gjenstander: 1 ku, 1 saks, 1 brød, 24 brusflasker, som er 27 

objekter. Med tall kan vi også lage grupper av ulike former som at vi har 2(2 ganger 4) + 9/3 - 0,5= 18,5. Og 

like gjerne gjøre det samme med styrker slik som 12 volt med resistansen 4 ohm som gir 3 amper strøm.  

Utgangspunktet er at noe, en eller flere skiller seg ut, og at vi vil gjengi mengdene enten det bare er 1 

eller 100, og av bestemt eller ubestemt art. Poenget med telleren er at denne skal være av like, slik som hver 

av de som finnes i gruppen, altså 1 eller 13. 13 er ikke noe mindre ekte gjengivelse enn tallet 1, men 1 er her 

brukt som enhet for de samme, men også som ulike objekter.  

At man bruker tall for å gjengi mengder tall/objekter, er en intern gjengivelse av det samme som 

sammenligningsfunksjon av like i mengden Matematikken for sin egen skyld. At man se mønstre og rutiner 

med slike oppsett også. Og noen ganger kan man benytte enkelte slike varianter i saksforhold som har like 

mønstre i fysikken og kjemien også. 

Ett spørsmål: Kan du skrive opp hvor mange tallvariasjoner som gir 13 til svar!? 

I forskningslitteraturen dukker uttrykket henological opp så tidlig som i 1943 av Teologen Eric Lionel 

Mascall som brukte det som betegnelse på et gudsbevis av Thomas Aquinas hvori guds enhet oppsto fra 

tingenes mangfoldighet. Dette er det ingen belegg for, altså forklarings-grunnlag til, funksjonelt. Filosofen 

Étienne Gilson brukte begrepet «énologie» i 1948 om enhetstenkning nyplatonisk middelalder. Gilson 

brukte det som en betegnelse på den nyplatonske enhetstenkning innenfor den europeisk-kristne middelalder-

tradisjonen for å skille det fra kristne ontologiske ideer.  

Konflikten enhets-lære og ontologisk virkelighets-begrep, hva finnes, og hvordan slik eksistens er.  

Erkjennelsesteori eller epistemologi, fornufts-vitenskap, logos er læren om viten og erkjennelse. Den 

er en av de filosofiske grunndisiplinene der sentrale temaer er opphavet til og gyldigheten av vår kunnskap. 

Epistemologi kan også oversettes som sannhetskunnskap i betydningen sikker kunnskap. Tradisjonelt er det 

bare matematikk som kan betraktes som eksakt, men ifølge moderne fenomenologi kan all vitenskap 

fremstilles. Væren er oftest ment som eksistens, men kan ha forståelses-formene som i logikken hvor det skilles 

mellom tre modale værensformer: mulighet, virkelighet, nødvendighet. Og vi har Empirisk, erfaringsmessig, 

det som stemmer med erfaringen.  

Husket, opplevd, tenkt ut som teori og praksis, som mulig kan etterprøves. Uten husk, sammenligning, 

erfaring opplevelse, inntrykk, er det umulig å ha en ide om eksistens, (væren og virkelighet), ontologi. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Nyplatonisme
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Dette er former for væren og virkelighets-former som overhode ikke er gyldig for Platon til 

begrunnelse, men noe utenfor, et uforståelig prinsipp, altså transcendent årsak. 

Fagbegrepet «henologi» ble først definert av den norske filosofi-historikeren Egil A. Wyller.  

I 1960 førte hans avhandling til at begrepet «enhets-lære» ble skilt fra begrepet «værens-læren» 

(ontologien). Han ville forankre det fundamentale skillet mellom det værende og det værenstranscendente som 

ble understreket av antikkens filosofer, i moderne forskingsterminologi.  

Væren og utenfor-væren, som to forskjellige steder å lete etter grunn, årsak, styring, funksjon, altså et 

prinsipp. Men om det ikke-værende ikke er, så gjelder dette prinsippet det innenfor og det utenfor også, og 

prinsippet kan være i det værende, og ikke bare alternativt utenfor uforståelig.  

At noe som ER, er det funksjonelle, virkende som årsak, uansett hvor høyt prinsipp det er som ikke er 

forstått. Platon er troende, med grunn-sats fra plural gudelære, som søkende etter det gode, skapende, 

holdbare, og som da må være mektig, sterkt, best, perfekt, og som fullstendig da stemmer med alt i en felles 

egenskap, en Gud.  

Bevissthets-styringen er det sjokkerende utfordrende for holdbarhet og alt som er ille, og han anser en 

bevissthet som viktigst, også for oss, men kan ut fra tro ikke tenke seg annet enn at bevisstheten kommer som 

årsak først der Gud og prinsippet er det samme. Slik vil alt resten oppfattet som det værende virkelige bli det 

neste: Altså det ene som fører til det andre, Gud til væren.  

Helt bestemt da på at bevisstheten, (Gud), styringen slik av en guddom bestemmer, skaper, er årsak, 

en høyere uforståelig bevissthet som årsak, grunn, prinsipp. Problemet er kun at; Hva danner denne substans 

og bevissthets-egenskap og rørelse, virknings-egenskap. 

Når væren og virkelighet er utenfor eller underordnet en prinsipp-årsak slik Platon ser det, og at 

prinsippet slik kalles transcendent, som årsak til væren og virkelighet, må vi allikevel anta at prinsippet virker 

for væren og virkelighet og kan da faktisk være en dyp-funksjon immanent i være og virkelighet. Også væren 

og virkelighet skilles det mellom. Det er i grunnen litt rart. Fordi væren må være sin type virke-likhet, og at 

virkelighet må være en type væren.  

At begge virker som de gjør, og er som de er. Det kan virke som at begrepet virke-lik-het, at det skulle 

bety likt som det virker, men at det brukes slik som i dag hvor det ikke betyr noe i det hele tatt, allerede i 

antikken hadde blitt en syntes-sjargong, det vil si mistet sin mening eller sitt ekte innhold til det som vi 

henviser til. At alle sier: Her er min virkelighet, dette virker for meg, slik synes jeg at det er, men ingen 

undersøker eller gjengir saksforholdet.  

At ett hvert begrep om væren og virkelighet er som et bie-stikk, en affekt, eller affekt ved smaken av 

honning. At i morgen syntes jeg noe annet. At man ikke forstår begrepet sitt, virkelighet som egentlig Virke-

Lik-het som best mulig undersøkt og gjennomtenkt, der man faktisk vet at saksforholdet virker, fungerer, har 

egenskap. At å virke er å være og være er å virke som egenskap.  

Dette betyr ikke at enhet og væren, begge kan være ikke-transcendente! Men det er tenkt og ment slik 

av flere eldre filosofer slik som Platon. Man må anta eller tro at det er noe utenfor det begrepet man samler 

alt i, fordi man ikke trolig er nøye nok med for-samlings-forsøket sitt, og utelater noe; og i alle fall da at man 

ikke forstår det. Årsaken til det uforståtte er løst i forandringskraften og differensialkraften. 

Riktig tenkt er at absolutt Alt betyr at det ikke er noe utelatt, hverken prinsipp, eller årsaks-virkningen 

som det virkelig værende har som funksjon i seg. Det kan virke som at væren og virkelighet tidligere var den 

praktiske jorden, med de praktiske oppgavene og som slik har mennesker, liv, handlinger, der godt og vondt 

kjennes, og vondt er for vondt til at man ikke vil vekk fra dette. 

Dette ukjente uforståelige som vi ikke vet om er der, da enhet og deler samlet til alt og helhet, som 

værende virkelighet eller forestilling, betyr altså at vi, noen, eller Parmenides, Platon, føler et behov av en 

eller annen grunn for det uforståelige utenfor det som vi alt ikke skjønner som er til, og er opplevd. Men som 

er så overordnet at det ikke kan oppnås eller forstås. Hva er poenget. 

Vi kan ikke samle enheter, elementer, alle, eller mange, til å bli en samlet helhet, uten at helheten alt 

er der, men i dette tilfellet som u-samlet, tross at det alt er der til helheten Det hele splittet eller samlet. Enheten 

kan ikke være med deler, om det er enhetlig helhet.  

En eksistens, det som finnes av det samme, årsak, grunn, kan ikke virke i noe uten at virkningen er 

tilstede, og i kontakt med det som virker. Det er like aktuelt at noe virker i det som er, selv om det ikke er 

forståelig, ganske likt med at det virkende kunne være utenfor det som virker som er uforståelig. Batteri, 

drivkraft i tilværelsen. Det man tror er virke-kilde og gange, ikke minst for årsak-virknings-rekkefølger. Det 

holder med at vi har en virknings-årsak. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Ontologi
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Normalt til begrepet væren, så vil det som er utenfor og innenfor innesluttes i væren og virkelighet, 

uansett prinsippets høyde. Noe uforståelig finner vi overalt, og stadig ved undersøkelser eller tenkning så 

finner vi en sammenheng så vi forstår saken. Men er en sak komplisert og overasker oss uten at vi rekker å 

sette oss inn i leddene i saken, så blir det for høyt-ravende eller uforståelig. Vi vet lite om hva vi kan være i 

stand til å forstå, så hvorfor mase om det begrepet? 

Det er lite som tyder på at dette er utenfor det som virker. Hvorfor skulle en slik årsak befinne seg 

utenfor det virkende? Da kunne jo det utenfor som er uforståelig like gjerne som årsak til virkelighet og væren, 

like gjerne kun tas i bruk som bare uvirkelighet og ikke-væren. Hvor er poenget i hvilket behov dette skulle 

dekke. At kanskje det er transcendent, utenfor. Begrep som innenfor og utenfor, krever å vite hvor det aktuelle 

begynner og slutter. Uten en slik definisjon vet man ikke om det er plass til noe utenfor, og kanskje heller ikke 

plass til dette innenfor.  

Innenfor hva: En verden som man alt ikke forstår skal suppleres med en ekstra forståelig uforståelig 

faktor utenfor en slik tilværelse, som ikke er væren, virkelighet eller tilværelse? At det er uforståelig er 

forståelig uforståelighet?  

Er denne uforståeligheten argument for at dette da også finnes, er et prinsipp, eller er det slik at det er 

forståelig at det utenfor ikke har prinsippet og er umulig og derfor gir grunn til at prinsipper er det eneste 

mulige og at det virker overordnet men likedan kan være den dype faktor til den værende og virkelige 

tilstanden, altså immanent i alt, da alt slik tross alt er en samlet årsak og virkning som ikke klarer seg uten 

hverandre. Det finnes forskjeller og det finnes like og ulike selv om det kommer ut av samme prinsipp.  

Muligheter: Alt det som blir det neste er mulighet, som man sier, aktualisert eller realisert. Ja, at 

klinkekulen triller inn i stuen er en slags årsak-virknings-rekke-følge, at noe som finnes, er på vei til å fremtre 

med en neste nye virkning fra det som er, finnes, og slik sett at muligheter er iboende den virkningsegenskapen 

som er til stede, selv om vi ikke alltid ser denne muligheten komme. Vi kan ikke separere muligheten fra det 

eksisterende virkende sin egenskap. Som vi forsøker å vri oss unna. 

Er det noe rart at man kan lure på om det er noe som til og med tenkere ikke forstår? Å gå utenfor for 

å forstå enhet, og deler som er adskilt, til det uforståelige for oss, er ikke noe funksjonelt svar. Platon, med 

flere, bruker rett og slett begrepet Utenfor som svar til det værende og virkelige?! Utenfor skal inneholde en 

over-ordnings-enhet, enhets-prinsipp, helhets-prinsipp, som enten er eller kan samle deler til helhet, 

enhetlighet?   

Det kan hende at alt er ett samlet alt om vi ser på rommets kontinuitet, men denne er som alle andre 

egenskaper vi finner i den romslige verden, objektenes egenskaper, og menneskets handlinger ofte likedanne 

kontinuiteter, men som har det forrige og det neste som i kontinuitet-differensiell-funksjon eller kanskje som 

ad-skilte differensierte deler, oppdelinger. (Tvilsomt:  

At først har vi en meter så et opp-rom på 20 centimeter som ikke er avstand, og så kommer det en 

meter til, men at vi kan dytte dette sammen til en hel enhetlighet). Eller at avstander er kontinuerlige og at 

adskilte deler der kan dyttes sammen til en samlet masse som en hel enhetlighet masse også videre, og om så 

en samlet klump total bevegelse, eller at dette ikke beveger seg lenger. 

Enten utenfor-heten og overordnet-heten i et hierarki som kanskje egentlig ikke finnes utenom som en 

behovs-makt-kamp om rangen og retten, slik sett fungerer, så hjelper det ikke om det værende eller utenfor-

heten slik sett som overordnet er høyere opp mot det stadig mer perfekte eller at det er parallelt i samme 

kontinuitet med stadig ny tetthet større av styrke, eller hurtigere oppløst styrke, med former og egenskaper 

slik som mer effektive, slik det er fremstilt som for det meste. 

Svaret er: Rett utenfor den væren og virkende virkeligheten vi allerede ikke vet noe om hva er. Ikke 

bare Platon, men det finnes ingen teologer som vet hva ånd er og heller ingen atomfysikere som vet hva 

stoff/materie er, ikke en gang energi, bevegelse, rom, tid. Samtidig så skal vi da mene at det er en årsak som 

er uforståelig utenfor denne uforståeligheten: Hvordan skal vi funksjonelt forklare årsak-virkning? 

Ingen, selv ikke Einstein oppdaget at rommet selv som kontinuitet, tomhet, tid, bevegelse kraft-

strekningene, at disse kontinuitets-fenomener er differensielle, og at delt og differensiert kan forstås på to 

måter. Einstein sa, om felt og rom, at det hadde jo retninger!!! I noe sammenhengende, kontinuitet, og i en 

differensiert adskilt dele-verden som kan sammenføyes og splittes. Men er det en kontinuerlig kraft kan denne 

likedan med like mengder motbevegelser, utvekslinger, danne såkalte adskilte balanse-formasjoner, og som i 

et tilnærmet jevnt felt da ville ha få utvekslings-partikler som tross alt ville være ganske like som minste og 

største trykk-utjevninger. 
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Det er årsaken til enhet og helhet, og slik, med like, ulike som væren og virkelighet som vi ikke forstår. 

Ikke om noe er utenfor eller innenfor! Det forstår vi, men ikke som forklaring. Vi forstår ikke våre egne 

begreper, altså årsaken til det uforståelig opplagte.  Vi kan ikke føre noe videre analytisk, kritisk, søkende om 

vi ikke har noen referanser. Vi kunne ellers like gjerne tie! Men denne adlydelsen kjenner vi igjen som ett 

tyrrannisk diktatur, hvor man ikke kan velge det gode eller onde lenger. Det er ett moralsk problem i denne 

immanente transcendente debatten om det forståelige og det ufoståelige. Å forstå betyr lik med. Grad. Og at 

noe virker, skjer, er virke-lik-heten,  

Bevisstheten er en sammenlignings-egenskap, og det betyr at Platon på dette området lenger ikke 

søker i virke-lik-heten, den som er væren totalt sett, men utenfor denne? Ett prisnipp tilhører nemlig virke-lik-

heten, enten den er forståelig eller uforståelig. Valget av at den er uforståelig er Platons egen forståelse! 

Så langt gjelder dette for de fleste: Alle søker liksom etter sitt eget behov, såpass sterkt at de 

opprinnelige behovenes mettelses-funksjon forkastes eller helt overdrives?! Med hvilken grunn? Kan minne 

om Aristoteles og Spinozas havesyke; viljen, (behovene som drivkraft), til å ha, ta, få, gi det man finner som 

godt-befinnende, det som passer seg.  

Derfor er skriftene populære: Gjør det som passer deg så langt det er mulig! Er du på toppen er alt 

tillat! Lønn og straff kommer senere: Dette er neppe moral, holdbarheten, men av-makt. Holdbarheten gjelder 

for oss i det livet vi lever: mennesket glemte eller misforstod dette. Man skal ikke styre seg om man har følelser, 

et behov. En ny lov gjelder: Du skal gjøre det du føler uansett hvor sint eller sjalu du er. Og kropp er jo ikke 

definert som det ondes problem-sak hos filosofer, religioner og politiske ideologier. Du skal til maktens elite-

tinder der lov og orden settes til side for denne verden: Gjør hva du vil?! Hvor ble det av rettledningen av 

folket? Visjoner finnes ikke lengre.  

Om vi søker noe har vi spesielle behov, uro-grunn. Eller orienterings-trang, som regel grunnet behov 

for goder og varsling om onder. At man ikke forstår sitt behov, sin uro, gir grunnlag for at man av uforståelig 

grunn også vil finne noe som gir uforståelighet som kilde i årsak. Dette er Platons transcendent. Rett og slett 

oppgitthet over et søk etter det forståelige.  

Bevissthet er faktisk mulig, det fungerer ikke sant. Fysiske forhold er faktisk mulig, og selv om det 

ikke passer oss, så balanserer den fysiske likevekten seg som naturlover som det mulige. Vi kan si at vi ikke 

vet hva dette er, eller at det er bare forestillinger, ikke minst for at all navn-givning kun er overflate-adresse 

til former uten videre undersøkelse av deres indre og virke-egenskaper 

I alle fall ikke som sammenhengende kontinuitet. At rom, retninger, hva som helst som posisjon, opp, 

ned, til sidene, frem og tilbake, like og ulike strekk/avstand i rom eller tomhet, fører til at en type art egenskap 

forskjell, slik sett differensialt bygd er struktur også i kontinuitet, alt med det forrige og det neste, utstrekning, 

tid, bevegelse slik Newton kunne se dette:  

At det var ikke å finne annet enn kontinuitet, slik oldtidens filosofer og forskere tenkte, og som 

Parmenides og Platon har en ide om slik, likt med Demokrits tomrom, at tomhet og rom, likt som lineær tid, 

eller det samme som jevn endring, bevegelse, virkning, slik sett virket av samme egenskap sammenhengende, 

kontinuitet, og ikke delt opp fra hverandre som differensiert. Kort sagt: At de ikke kunne se at det var forskjell 

i kontinuitet også som sammenligning like og ulike, det forrige og det neste, opp og ned, retninger for 

bevegelse, tids-retninger, bevegelse/hastighet. 

Den samme strukturen ses fra et måleperspektiv og teoretisk, matematisk og geometrisk av Einstein 

der likevekt i kraft, endringen av energimengder gir balanserte forskjeller i fysiske formler, altså at da må 

likevekts-funksjon inn for alle omdannelser som finner tilsvarende mengde omforming av det samme.  

Wyller betegnet denne motsatsen som «henologisk differens». Han regnet alle filosofiske tradisjoner 

som fulgte en idealistisk lære som en helt transcendent enhet, og som virkeområdet for henologien, 

eksempelvis også Johann Gottlieb Fichtes enhetsbegrep.  

Det samme problemet med enhet og helhet gjelder rommets oppbygning, om kontinuitet. Det er 

en differensial kontinuitet med retninger/Einstein. Sammenhengs-forskjell. 

Jeg er helt enig med Wyllers «henologisk differens» som begrep. Til dels har han også rett at all 

idealistisk ramme-lære, likt som Platons utenfor-skap, og slik der mangfoldighet og deler føres sammen til en 

helhet, enhets-lære, hel enhetlighet, slik sett på denne måten er litt slik som sjel-kropp-dualisme, altså en 

differensial funksjon. Overordnet system, utenfor, overbygning, basis, grunnfunksjon ukjent, uforståelig:  

https://no.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Fichte
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At du enten godtar rammen eller kanskje velger en annen, eller tvinges inn under denne. Vi kan stille 

spørsmål ved grenser, rammer, mangler, om begrep er analysert bra nok før bruk, om saksforholdene er 

utredet? Noen kan si at det er syntes-het og ikke undersøkelser, andre kan mene at det finnes underliggende 

målsettinger, agendaer, og til og med at noe er løgn og lureri for makt, penger eller gjøn med folk. 

Jeg velger å anse Platons uttrykksmåte som en frustrasjon over det han vet men ikke finner svaret på, 

at det er grunnfunksjoner, årsak, prinsipp til tilværelsen som stikker dypere ned i egenskapene enn den for oss 

alminnelige hverdagslige værende virkelighet, vår behovs-realitet. Dette hadde andre også ment, med ulike 

forsøk på svar. Jeg er redd Platon omtrent hadde rett: Dette ligner TAO, at alle forstår det men samtidig så 

kan det ikke forstås av noen. Dette slitsomme problemet rammer mange livssyn, for andre så er bakgrunnen 

ikke påtenkt eller likegyldig. Jeg mener allikevel det finnes en vei inn i disse spørsmålene og som jeg har lagt 

frem i min kraft-modell. I nyere språkbruk blir begrepet «henologi» vanligvis ikke forstått på denne 

omfattende måten, men spesielt knyttet til enhetslæren hos antikkens platonikere. 

 

Transcendent funksjon 

 

En transcendent funksjon er en ikke-algebraisk matematisk funksjon. I motsetning til en algebraisk 

funksjon, tilfredsstiller ikke en transcendent funksjon en polynomisk ligning der koeffisientene selv er 

polynomer. Eksempler på transcendente funksjoner ereksponentielfunksjoner, logaritmiske funksjoner og 

trigonometriske funksjoner som (for eksempel ex, log x og sin x).  

Et transcendentalt tall er innenfor matematikken et reelt eller komplekst tall som ikke er algebraisk, 

dvs. at den ikke er en rot som er null i en polynomligning med rasjonelle koeffisienter. Dette betyr kort og 

godt at den transcendente funksjon og transcendente tall ikke er uavhengige av hverandre, og finnes gjennom 

samme eksempler matematisk og geometrisk, og gjerne som fysisk og beregnelige sammenligninger. 

Eksempel: Eulers tall er en matematisk konstant med en numerisk verdi som tilnærmet er lik 2,71828 

og betegnes med bokstaven e. Denne betegnelsen ble gitt av den sveitsiske matematiker Leonhard Euler som 

oppdaget de fleste av tallets spesielle egenskaper. Den opptrer i mange grener av moderne matematikk på 

samme måte som konstantene π og i. De er knyttet sammen ved eiπ + 1 = 0 som er Eulers likhet.  

Denne konstanten er et transcendent tall som kan defineres på mange måter. Den er grunntallet for 

naturlige logaritmer slik at lne = 1. Dermed er den også grunntallet for den naturlige eksponential-funksjonen 

ex som har den spesielle egenskapen at den er identisk med sin egen deriverte. 

Euler selv skrev at denne konstanten er gitt ved uttrykket: e=(1+1/∞)∞=lim(n-mot ∞)(1+1/n)n, der ∞ 

betegner et uendelig stort tall. Ved bruk av binominalformelen til Newton kan man herav utlede den uendelige 

rekken e=1+1/1+1/2+1/2x3+1/2x3x4+ ... osv. Denne og lignende rekker gjør det mulig å beregne en numerisk 

verdi for konstanten med så mange desimaler som man måtte ønske. Tar man med 50 siffer etter desimaltegnet, 

finner man e=2,718281828459045235360287471352662497757247093699 ... osv. 

I noen sammenhenger omtales Eulers tall som Napiers konstant etter John Napier som utviklet det 

første system med logaritmer der denne konstanten opptrådte på en indirekte måte. Den må ikke forveksles 

med Euler-Mascheronis konstant γ. Vi finner også pi blant disse tallene: Pi, π, 3,14159265358979 ... osv., og 

kvadrat-roten av 2, som 1,414 ..., og i Det gylne snitt som vil si deling av en linje eller en flate i to deler slik 

at den minste delen forholder seg til den største som denne til hele linjen eller flaten. 

Uttrykt som φ (phi) tilsvarer dette et irrasjonalt tall med verdi φ=(1+√5)/2=1,618033989 ... osv. Man 

kan finne dette delingsforholdet igjen mange steder i naturen og spesielt på menneskekroppen. Forholdet 

mellom lengden fra skulderen til fingertuppene og lengden fra albuen til fingertuppene, knokene på hånda og 

lengden på bena i forhold til lengden fra kneet til tærne er noen eksempler.  

Det er også et viktig visuelt virkemiddel innen kunsten. Det gyldne snitt var kjent blant grekerne. Det 

ble mye brukt i renessansen, særlig innen arkitektur. Det gyldne rektangel eller rektangler med tilnærmet de 

samme proporsjoner opptrer også i menneskeskapte ting i vårt dagligliv, som i formen 

på bankkort og fyrstikkesker. Det er lov å si at en del av disse konklusjoner er søkte sammenligninger. 

Og irrasjonale tall generelt: Et irrasjonalt tall er et reelt tall som ikke kan skrives som en brøk av 

to heltall. Et irrasjonalt tall har ingen periodisk desimalutvikling. Eksempler på slike tall 

er π, e og  (kvadratroten av 2). At et tall ikke treffer en måletall-skalas hele verditall kan nok av de fleste tolkes 

som irrasjonelle tall, fordi de kan være vanskelige å huske og vanskelige å jobbe med. Men å si at det ikke er 

en rasjonell løsning, eller forståelig løsning fordi det er en vinkel som havner med et ben mellom tallet 1 og 2 

på måletallet til en annen linje er vel også en overdrivelse. 

https://no.wikipedia.org/wiki/John_Napier
https://no.wikipedia.org/wiki/Logaritme
https://no.wikipedia.org/wiki/Euler-Mascheronis_konstant
https://no.wikipedia.org/wiki/Phi
https://no.wikipedia.org/wiki/Irrasjonalt_tall
https://no.wikipedia.org/wiki/Phi
https://no.wikipedia.org/wiki/Knoke
https://no.wikipedia.org/wiki/Kunst
https://no.wikipedia.org/wiki/Grekere
https://no.wikipedia.org/wiki/Renessansen
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https://no.wikipedia.org/wiki/Heltall
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Det er altså en oppfatnings-sak om man forstår dette som rasjonelt, fornuftig, logisk, eller at man ikke 

gjør dette. Men man har definert det som ett irrasjonelt tall, i likhet med at det er mystisk, uforståelig, utenfor 

den menneskelige fatte-evne, og utenfor verden, væren og virkelighet, utenfor bevissthets-funksjonens 

begripelse, mens lander man på akkurat tallet 2 og 3, så er det innenfor og et heltall og da er det rasjonelt 

forståelig, logisk fattbart?!  

Hvordan en lengre rekke tilnærmer seg en høyere grad riktighet, målepunkt er altså irrasjonelt. Eller 

transcendent. Men når vi skal finne den nøyaktige meteren og stabiliteten til denne sliter vi enormt. At noe 

skal være helt likt er altså også omtrent umulig å få til. Men her godtar man at nok er nok, inntil videre 

nøyaktigheter kreves. Tallet 2 er da like irrasjonelt som måle-verdi, og transcendent som de andre tallene.  

Samtidig er det umulig å forstå at vi sitter og måler opp dette utenfor verden, utenfor den værende 

bevisstheten, der vår sammenligning er en arbeidsoperasjon i praksis. Om noen sa at jeg befant meg i denne 

verden, og at det og det jeg sammenlignet bevisst, og bevisstheten var denne væren, så ville jeg faktisk virke-

likt ha trodd mest på det. Hvor transcendent og noe annet-het som da skulle inn i saken er ikke lett å forstå, 

spesielt ikke når man definerer dette som uforståelig.  

Hvilket behov skal man ha for en slik uten-forliggende-skap? Hvilken sjanse er det for at om noe er 

utenfor oss, og at noe er over oss, for om vi skulle nå dit en dag eller noen andre befinne seg der, med forståelse 

for utenforliggende sak, annet-het, for at man da forstår den endelige grunnen og prinsippet for alt. Og i 

hvilken grad skal man tro at sammenligninger og overføringer skjer annerledes enn det vi ser annet skjer som 

overføringer, altså at noe ligger utenfor som årsak til overføringer, transformasjoner, og via en 

transformasjonsvirkende kilde som dytter noe inn i væren, virkelighet.  

Utenfor-virkeligheten. Skal dette gi en mer forståelse om den samme funksjonen var en del av dybden 

i den helheten vi mener å befinne oss i som en del av? Mange sier at Platon alltid forklarer en sak ved å 

henvise til en maken, for eksempel ide-læren, at årsaken er en sak som ligner og som ikke minner mye om 

froskeegg rompe-troll gjeller og svømming, liten frosk som spiser, vokser, hopper og kvekker, lager nye 

froskeegg, og dør.   

Mye tyder da på at utenfor-skapet skal forestille en prinsipiell maken som er i stand til å bygge en 

virkelighets-væren, sett bevisst, som lignende forestillinger, at alt er mekanikerens arbeid. En nytte-

forestilling, noe som betaler seg. At det utenfor er i stand til å lage en kopi av en maken som tenkt. 

Allerede begrepene innenfor og utenfor gir heller ingen funksjonell løsning på saks-forholdenes 

virkninger. Altså sammenligninger. På samme måten er det ingen forskjell på Kants indre og ytre verden hva 

bevisstheten angår, slik sett at det som kun bevisst funksjons-forståelse fungerer som den kopernikanske 

vendingen i filosofen, tenkningens historie, vår begrepsverden.  

Men vi vet ikke noe om hvor denne begrenser seg om den er som mange mener utenfor oss, eller inne 

i oss, om den strekker seg ut til objektene eller er en del av dens virkninger. Kort sagt, at begrepsverdenen 

skiller mellom innenfor og utenfor av en sammenlignings-konklusjon funksjonelt, og slik sett er det ubetydelig 

at man benytter den indre og ytre verden i og med at det er funksjons-verden med forskjeller i. Vi kan si det 

samme om alle indre egenskaper. For eksempel angst og følelsen av det onde eller den onde.  

Hvor er så slik bevissthet befestet? I en indre eller ytre verden. I begrepsapparatet er det en indre 

verden. Hvor er da den transcendenete verden. Den kan jo ikke bevises sies det i følge Platons syn på dette. 

 Verst av alt er at det ikke gir oss funksjons-virkningen eller virknings-funksjonen, stort sett for at det 

er uforståelig som alle saker inntil de er forstått. 

Skal man vite mer om Eulers matematikk, fysikk må man slå opp på dette i oppslagsverk, studier. Stort 

sett merket han seg de fleste stoffers tetthet og styrke, tyngde og fart, og eksperimenter og beregninger med 

hvor stor kollisjons-effekt og virkninger objekter hadde på hverandre i sammenstøt lignende Newtons, men 

meget omfattende.  

Logaritmene lærte også Gauss seg, men Gauss konsentrerte seg mye om hvordan de mindre 

interessante områdene var, nemlig krumninger og bølgevirkninger der materialer kolliderte, og hvordan noe 

brettet seg opp, og lignende hvordan ringene var i grøten når du rørte i den, en vannvirvel, og metallplater 

som vred seg når de ble for varme. Han brukte tydeligvis disse både for planet og for buktningsmengde eller 

krumning ut fra planet, altså tre-dimensjonale krumninger som han lagde logaritmer for med veldig små tall 

pr posisjoner for å danne en brukbar synlig proporsjonslignende logaritme.  

Einstein benytter også dette, men finner ut at han ikke behøver å tenke så mye på dette, men kun regne 

for å se når styrker får et møtepunkt eller en form, formasjons-virkende forhold i romslige krumninger. 
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Alle proporsjoner og formler vi ser her, er på samme måte sammenligningsfunksjoner av like og ulike, 

og at man finner ordens-systemer som passer med alt fra gåter, spill, til gravitasjonsrommets krefter og de 

kjente naturkreftene vi beregner i teknologi og mekanikk, samt forskning på kropp, sykdom, arv, gener og 

miljø.  

De nevnte forskerne over er foregangs-figurer for de metoder som benyttes i dag. Slik blir logaritmer 

til, og proporsjonale faktorer og konstanter man tidligere ikke ante var løsbare orienteringer. De fleste formler 

og fysiske tilfeller er slik funnet ut fra eksperimentell tankegang eller eksperimentell fysisk testing, eller 

eksperimentell matematikk inntil tallene passer med hverandre, eller feltkrefter har den styrke og møte-

posisjonseffekt som stemmer med naturforholdene. 

Hvordan noe av dette er transcendent, utenfor, kan neppe være noe annet enn i den bevisste forståelsen, 

fordi vi geometrisk og matematisk benytter mål herfra, så det forblir den delen som er mest uordnet i forhold 

til forståelsen som må være årsaken til den transcendente meningen om tallene.  

Med den tro Aristoteles som elev ved Platons akademi hadde som mening om Platons ide-verden, og 

ur-ideen, sett som med opprinnelse som ur-formen, og at dette var Gud, det høyeste prinsipp, det godeste, 

skjønneste og sannheten selv, så er det lettere å forstå Platons ide om et ur-prinsipp som lå bakenfor eller 

utenfor alt som årsak, selv om det kunne være en iboende egenskap i alt.  

Om disse var evige og forandringsløse, endringsløse former, så er saken verre. Om alt er form slik er 

det ikke mer igjen til bevegelse, virkning og skapelse, eller hendelser. At Platon ville slå et slag for en mer 

fast samfunns- og individ-moral skal vi ikke forkaste, da det er et forsøk på holdbarhet og bevarelse.  

Men det kan virke som at Sokrates er selve inspirasjons-kilden her, og at de begge følte de stod i gjeld 

til Anaxagoras verdensfornuft som skilte ut forskjeller, gjerne i sirkelformasjoner som gikk inn i hverandre av 

alle typer runddans, og at denne verdensfornuftens utskillelse av forskjeller, ga oss i oppgave, sjelens oppgave, 

å se forskjell på disse, skjelne disse. At det skulle forstås som stive og endringsløse, det har nok ikke 

Anaxagoras ment.  

Platons endelige kosmiske modell fører Demokrits atomer og Demokrits evige bevegelse inn i bildet, 

og her er det Gud som er årsak til bevegelse. Videre er Platons idealstat grunnlag for mange av dagens 

inndelinger av samfunns-institusjoner som omtrent alle samfunnsformer benytter mer eller mindre, slik som 

lovgivende utøvende og dømmende makt.  

Men skille ånd/bevissthet, og materie/kropp, er jo kanskje ikke nødvendig om det er en felles kraft som 

forårsaker alt slik: Eksempel slik som ny-platonikeren og mystikeren Plotin fremstiller en kraft som er Gud, 

og som blir mindre hel, og mer materiefull til lenger kraften sprer seg unna kilden, og da mindre livfull og 

mindre moralsk etterhvert som avstanden øker. Plotins modell av kraft, tas opp i Augustins syn på Gud.  

Vi ser her også tendensen til opptakten til de teosofiske hierarki-egenskaps-dimensjoner. Det er 

lignende med eteren til grekerne, en livskraft, både som materiell og bevissthets-årsak, alt ut fra samme tetthet, 

styrke den har. I denne modellen er også både de 7 himler og alternative modeller i samme tid som 10 himler 

tilstede. Hva som skal forstås parallelt eller virkende sammen, eller overordnet hverandre er en 

kombinasjonssak, også slik egenskaper kan kombineres tenkt i det uendelige. 

At naturkraft og gudskraft særdeles blir fremlagt som kraft og motkraft i samme helhet, lignende som 

Aristoteles total med alt som energi, drivkraft, der summen bevegelser ligner Pythagoras fremstilling, og 

Empedokles kraft/motkraft, Heraklits like mange like/ulike som gir et balansert nettverk i forandrings-

prosessen, er slik som ligger til grunn for likevekt og balanse for den senere Newtons fremstilling av kraft-

motkraft.  

Newton benytter balansepunktet her som rettledende referanse for kraftpåvirkninger slik. Der Newton 

sier at dette gjelder for masse og krefter og viser eksempler med mengder naturfenomener som han beregner, 

så forklarer Leibniz at det gjelder alle krefter som finnes. Altså magnetiske og elektriske også. 100 år senere 

kommer Ohm med sin lov om at en spenning, et trykk, gir den mengde strømning som det motstanden slipper 

igjennom.  

Dette gjelder alle naturlover, og dette er endelig ved samme kraft-mengde som utveksles. Ett klart 

begrep om det gjenstridige og likevektige som en opprinnelig kraft-motkraft finner vi hos Empedokles, og 

også hos Heraklit der alt er en endelig helhet lignende Anaximanders modell, men er fullstendig underlagt 

like og ulike i samme forandringens målestokk som bindes til et likevektig system holder alt på plass i 

balanseformer, selv under forandrings-prosessen.  



 

 

388 

Platon er inne på noe da han sier at et prinsipp er noe som ligger utenfor eller over den 

menneskelige grensen for personlig forståelse. Vi må ta hensyn til omstendighetene rundt oss, og at det kan 

være ett prinsipp bak alt vi ikke grunnet de praktiske overlevelses-formål ikke får tid til en dyp nok innsikt i, 

og at folk heller ikke til alminnelig forstår at dette kan føre til noe usedvanlig for oss. Ikke minst spørsmål om 

tilværelsen og moral, hva som er holdbart. Men det er ikke utenfor sammenlignings-fornuftens kapasitet. 

Den menneskelige grensen for personlig forståelse er behovs-erfaringen vår, og lite stikker vi nesen 

vår utenfor akkurat dette. Penger og mat, ikke langt unna at folk selv hauser opp brød og sirkus slik 

makthaverne mente folket var fornøyd med. Den personlige forståelse er altså angreps-punktet til Platon: Den 

er ikke holdbar nok! I dag har fornøyelser blitt det evige dags-målet så langt det er mulig, på bekostning av vi 

river ned virkelighets-grunnlaget vårt.  

Brød og sirkus er byttet ut med dessert og internett-aktiviteter. Og makt-haverne håver inn i pose og 

sekk i samspill med de som aldri får nok, med bekostning av naturen generelt gjennom et uendelig hav av 

produkter som er skadelig for samme natur vi skal leve av.  

Vi kjenner igjen drivkraften og kraft-motkraft-lignende mengder i Yin-Yang i TAO, i 

forandringens kraft, som veien og bevegelsen, valget, der samme prinsipp danner både veien og valget 

og om vi faller eller står oppreist. Balansen var også Kon-fu-tses hovedpoeng. I Buddhismen står Det 

samme for de samme egenskaper. Prinsippet som gir endringer og vei, som opplysningen. Hva trenger 

vi som holdbart? 

Slutninger hos Platon er altså neppe noen definisjon eller begrunnelse i det hele tatt, og kan like 

gjerne være feil oppfatning av tilværelsen. Vi ser at det uforståtte gir et utsagn: Utenfor rekkevidde! 

Siden begrepet om det ene er absolutt transcendent kan man ikke tilskrive det noen bestemmelser, 

heller ikke væren. At det er absolutt utenfor taler ikke noe for! At det ikke kan tilskrives noen bestemmelse er 

heller ikke overhode bevist, eller holdbar påstand. Så hvem universelle betydning skal det ha? Eller individuelt 

bruksområde? Platon skal bevise at vi ikke kan ha prinsipp, bakenfor eller iliggende til væren eller kontinuitet, 

eller at det også kan kalles, eller er virkelighet. Men da er det heller ikke. Platon forstår det ikke: Pronto! 

Platon påstår at: Det har et universelt og et individuelt bruksområde. Universelt har det sin opprinnelse 

som system i den platonske dialogen Parmenides, hvor det ene framstår som noe absolutt transcendent. Nei; 

det gjør det ikke! Individuelt kan det bl.a. ha et ikke-kristent (Plotin), såvel som et kristent (Pseudo-Dionysius) 

eller et ikke-europeisk (Nagarjuna) substansgrunnlag. Det kan ha, sier Platon, mens ingen av de formene som 

nevnes, ikke.kristent, kristent, eller ikke-europeisk substans, er en mengde substanser som ingen kan gjøre 

rede for. Det kan jo være noe annet! Like mye immanent prinsippielt?!  

Henologi, her om den transcendente forståelsen av enhet, det ene, og som slik står i motsetning til flere 

andre filosofiske disipliner. Det ene anses som hevet over epistemologiske og ontologiske spørsmål, og disse 

ses på som underordnede arbeidsfelter. Den slags enhetlighet kan ikke være mulig! Dette er kort og greit en 

reduksjon av, misforstått eller innskrenket form for begrep om væren, virkelighet, virkning og årsaks-forhold.  

Det avviser kort og greit spørsmål! Det avviser med andre ord spørsmål til årsaker ved å si at det kun 

er uforståelig og at du må godta det; Dersom det er slik som Platon påstår. Ett ubegrunnet opprettet prinsipp 

som ikke er forståelig, er det ikke tillat å stille spørsmål ved. Et slikt vagt begrep, begrunnelse, sier mye om 

den transcendente funksjonens svakhet, og vi kan regne med at dette er et hovedpoeng som de fleste troende 

benytter seg av, uansett for hver gang vitenskapen finner årsaken.  

Tilbake sitter vi med et prinsipp som ligger langt innenfor i dypet til tilværelsen men som fungerer, 

virker, og virker slik at væren og virkelighet er del i, og produkt av dette. Det er rett og slett en avvisning av 

den logiske funksjonen omkring alt-funksjonelt. Sammenligningen! Uhørt! 

Gresk heis, mia, hen («det», «den maskulint», «det feminint» ene) har forskjellige betydninger. Det 

viser til tallet ett, et individ som sådan og en helhet og dens deler forent som enhet. I den siste betydningen 

beror enheten på at delene har til felles at de konstituerer en helhet. I den filosofiske språkbruken er tre aspekter 

vesentlige: 

Udelelighet i samme forstand som individet betraktes som udelelig enhet. Vagt 

Foreningen av elementer til en enhetlig helhet Hvordan skal det skje, at delene endres til enhet, helhet. 

Det faktum at «ett» som tall uttrykker en spesiell og privilegert posisjon i gresk filosofi og matematikk. 

Tallet «ett» er de andre tallenes grunnleggende prinsipp, ut ifra hvilket de alle måles. Slik betraktet er det selv 

ikke noe tall, men heller overordnet hele tallverdenen. Dette er det ikke belegg for. 
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I forskningslitteraturen dukker uttrykket «henological» opp så tidlig som i 1943. Teologen Eric Lionel 

Mascall brukte det som betegnelse på et gudsbevis av Thomas Aquinas, hvori guds enhet oppsto fra tingenes 

mangfoldighet. Dette er det ingen belegg for. Teologen Eric Lionel Mascall «Henological» 1943. 

Den franske filosofen Étienne Gilson brukte begrepet «énologie» i 1948. enhetstenkning 

nyplatonisk middelalder. 

Gilson brukte det som en betegnelse på den nyplatonske enhetstenkning innenfor den europeisk-kristne 

middelalder-tradisjonen for å skille det fra kristne ontologiske ideer.  

Fagbegrepet «henologi» ble først definert av den norske filosofi-historikeren Egil A. Wyller.  

I 1960 førte hans avhandling til at begrepet «enhetslære» ble skilt fra «værenslæren» 

(ontologien). Han ville forankre det fundamentale skillet mellom det værende og det 

værenstranscendente som ble understreket av antikkens filosofer, i moderne forskingsterminologi.  

Wyller betegnet denne motsatsen som «henologisk differens». Han regnet alle filosofiske 

tradisjoner som fulgte en idealistisk lære som en helt transcendent enhet, og som virkeområdet for 

henologien, eksempelvis også Johann Gottlieb Fichtes enhetsbegrep.  

I nyere språkbruk blir begrepet «henologi» vanligvis ikke forstått på denne omfattende måten, men 

spesielt knyttet til enhetslæren hos antikkens platonikere. 

JODA: men det kommer allikevel ingen som helst referanse og definisjon som kan begrunnes for tallet 

en, og enhet helhet som annet enn uforståelig. Mens det finnes en forståelig logisk beskrivelse av hva tallet 

en, 1 og helhet er gyldig for, altså kan dekke kontinuitetsfunksjoner bedre enn de påståtte enhet utenfor-skap, 

og helhet og uforståelighet som ligger like høyt som de nevnte i beskrivelige prinsipper man ha valgt å tro kan 

være tilfelle, selv om det like gjerne ikke behøver å være tilfelle. 

Når vi kommer inn på forskjellige begrep som enhet og mangfold, arts-klassifiseringer og lignende 

slik som hos Platon, eventuelt som Sokrates nivåer, anelser, tenkning, kunnskap, filosofiske prinsipper, men 

også fysiske livsformer og natur-elementer, så møter vi også så ulik forståelse av hel, helhet, del, samlede 

deler til enhet, at oppdeling og kontinuitet får en rekke forskjellige kombinasjons-mulige forståelser og 

definisjoner som vi kan mestre, eller ikke mestre.  

Det er helt tydelige at mange fra antikkens modeller og senere ikke mestrer disse temaene fult ut fordi 

det fremkommer forskjellige varianter av helhet og del, enhet og mangfold, enhet og helhet, og alle samle-

forståelser av deler, hvordan de settes sammen, eller forstås som helhet. Fordi man kan se det for seg at de 

smelter sammen til en helhet eller ligger urørlig ved siden av hverandre, eller beveger seg ved at hele massen 

må bevege seg ved at den ene skyver på den andre som et slags årsak-virknings-system/rekke-følge. 

Likedan om alt, væren, virkelighet, prinsipp, immanent og transcendent, iboende eller utenforliggende 

virknings-årsak!  

Slik kunne kun begrepet Del-ologi og helhets-ologi like gjerne være egne fag-felt som bare om det 

kommer klart frem kan gjelde også for enhet og, helhet ut fra et mangfold. Ikke en kontinuitet. 

Førsokratikerne 

Ideen om en absolutt transcendent enhet var fremmed for de før-sokratiske filosofene. De forsøkte 

derimot å finne et enhetlig urstoff de kunne føre hele virkeligheten tilbake på. Med det var de forløpere til den 

senere enhetsmetafysikken. Men deres lære skiller seg fra den henologiske ved at deres urstoff ikke er 

overordnet væren. 

Det finnes ikke noe overordnet. Det er det samme. Helt enhetlig, men her er Anaximander og Spinoza 

absolutt på høyde med denne over-ordnet-heten. Men det er noe annet med overordnethet og et prinsipp som 

ikke noe kan komme unna. Det annet-het og enhet kommer ikke unna et prinsipp som jeg tar opp. 

Xenofanes 

Aristoteles forteller at det begynte med Xenofanes. Han var den første tenkeren som forutsatte 

enheten, og han identifiserte det ene med Gud. Imidlertid har han ikke forklart hva han mente med det ene. 

Sier altså Aristoteles. Men at alt er ett, og det samme prinsipp har jo Anaximander alt sagt: Han sier et ikke 

som at det er underordnet eller overordnet væren, virkelighet, men at det er samme sak. Enheten som helhet 

og Ett er altså ikke gitt først av Xenofanes, og det er langt mer beskrivende det Anaximander sier enn det som 

er egenskaps-innhold som Xenofanes referer til. 

Fra de overlevende fragmentene av lærediktet hans viser det seg at han utviklet en henoteistisk modell 

som utfall av hans splid med den panteismen i homerisk og heseodisk diktning. Ja, at det er en helgud med 

alle egenskaper heller enn alle småguder med enkelt-egenskaper. 
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Han tok utgangspunkt i en ikke-antropomorfisk høyeste guddom, og påsto at denne ene gud var «størst 

blant guder og mennesker». Denne guddommen var ubevegelig, kunne uanstrengt påvirke alt gjennom sine 

tanker, og kunne tenke, se og høre som «en helhet». Hadde ikke kropp som oss, at kuer trodde gud var ku?  

Heraklit 

Heraklit, en yngre samtidig av Xenofanes, befestet ikke enheten som en motsats til det mangfoldige 

og motsetningsfylte, men kun i motsetningenes sammenfall. Etter hans lære viser enheten seg i kontrasten 

mellom to motpoler ved at den er uttrykket for motpolens samhørighet. Polene er innbyrdes avhengige av 

hverandre, er alltid sammenvevd og slår over i hverandre. I et fragment etter Heraklit sies det: «Det ene er 

gjort av alle ting, og alt stammer fra det ene». Det fikk han fra Anaxinander og at annen løsning var umulig! 

Derfor mener han at alle endringer, forandring er bundet i ett likt antall like og ulike som i et nett lignende 

det vi senere kaller kraft-motkraft som veksler grunnet en drivkraft, ett endringsprinsipp, det Aristoteles kaller 

energia. Heraklit vil avsløre denn egenskapen, prinsippet.   

Med det mente Heraklit at det ene består i sammen-virkningen mellom det motsetningsfulle og 

mangfoldige. Den forenende grunn som gjør kosmos' universelle enhet og mangfold mulig, er logos. 

Nettopp/men det er ikke ulikt YinYang-TAO-forandringens kraft for motsetninger som utveksler og går i 

hverandre som enhet.  

Forståelig: Hos Heraklit så er like og ulike, like mange av begge deler, men sammenhengende helhet, 

en del av forandringens egen kontinuitet, men hvilket prinsipp som forårsaket like og ulike, logos, sammen-

lignings-funksjonens orden/uorden, kosmos/Kaos, fant ikke Heraklit ut av.  

Eleatene  

Den eleatiske skolen representerte en streng monistisk ontologi. I deres verdensbilde spilte den 

uoverstigelige motsetningen mellom væren og ikke-væren en sentral rolle. For Parmenides, den mest kjente 

representanten for denne retningen, ga totaliteten av væren der uttrykk for å være "ett", en udelelig enhet, som 

han holdt for å være den eneste eksisterende udelelighet. Dette er Anaximanders lære! 

Parmenides betraktet det værende som helheten som utelukker alt annet. – Anaximanders, Han er 

også overbevist om at væren av natur er uforanderlig. Anaximanders; samme prinsipp. Herav følger at kun 

det uforanderlige kan betraktes som virkelig værende. Nei: dette er ikke riktig sunn logisk tankegang. At en 

endringfaktor finnes som en værende likedan fult virksom funksjo som det ene værendes virkning er at det er 

forandring, og ikke at det værende er uforanderlig, men at det ahr lik mengde eksistens og funksjon. Dette 

kjente ikke Platon og Parmenides til, en slik helhet av virkning. 

Alt som er foranderlig eller forgjengelig betegnet Parmenides som ikke-værende, en villedende 

skinnverden som faktisk ikke eksisterer. Han beskrev det værende som tidløst, fullkomment, og siden det ikke 

var gjenstand for endring, som ubevegelig. Dette er en fullstendig feil oppfatning av tilstandsfunksjonen som 

evig værende og virkende. Tiden har to definisjoner, hva vi som følsomt behov har og likedan for de fysiek 

enhetsmål av tid tidsforsinkelser, og det som betyr at det forrige og værende får et neste. At årsak-virkning og 

hendelse er el av en endring i alt, og er like virkelig som alt annet av statuetter Parmenides og eleatene slik 

mener. 

At altet, det værende eksisterer som like stor mengde er konstant, at det ikke kan få mere eller midre 

virkning bevegelse og endring, forgjengelighet, er konstant. At bevegelse og tid er tilstede er konstant. Det 

fungerer slik at en helhet ikke flytter seg men alt innholdet gjlr dette i like store motkrefter av samme kraft.  

Det er riktig at vi kan se tiden slik at alt er konstant på plass. Men det stemmer ikke med at det forrige 

byttes med det neste. Alternativet til tilværelsesegenskapene som mer helt og fullstendig forklart mangler her. 

Det er grunnen til at jeg må legge inn begge tilfeller so er tiflelel ved siden av det parmenides sier og eleatene 

mener. Hvorfor bare en halv virkelighet slik Parmenides sier:;  Jo fordi at de trigger enhver til å se ned i 

dypet av at noe er væren og virkende. Men det forrige og neste, samt drivkraft årsak og virkning er både 

bevegelse, virkning og tid som det neste. Uansett om altet er like helt og fullkoment. 

Det værende betraktet han som udifferensiert, i seg selv avgrenset og romlig utstrukket, han lignet den 

med en kule. Det værende fattet på denne måten skiller seg fundamentalt fra den ikke-romslige og 

værenstranscendente henologiske ene man finner hos platonikerne. Et fellestrekk er at Parmenides' ene som 

platonikerns ene unndrar seg anskuelsen. Ja de er uten sanser og behov og uten bevissthets-

sammenlignungen, ikke noe virker eller beveger seg uten at dette er falsk oppfattelse.Å unndra seg anskuelsen 

betyr at de benytter Kants anskulese som referanse fordi han transcendent abstrakterer rom og tid som 

Newton. Er uoppnåelig. 
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Det værende er sammenhengende differensiert funksjon, en konsekvens av den samme udifferensierte 

differensial som kontinuitet, som tenkt, fordi den er differensiert og endrer seg ikke, men i det den 

differensierer seg så dannes tid virkning og bevegelse, og som udelt er denne indre udelte funksjonen en 

differensierende differensial-funksjon.  

Altså et produkt av samme egenskap, funksjon og helhet som en kontinuitets-differensial i det ene og 

samme.  Dette beviser at den kontinuerlig differensialfunksjn ikke var oppfunnet på Parmenides, Platons, 

eleatenes tid, slik at jeg vet at de likt som Kant og Newton ikke forstod rommet s byggesteiner og virkning slik 

de ikke forstod bevegelses-virkningen og tids-sammenhørigheten, slik som Einstein. Einstein fant 

sammenhengen men ikke byggesteinen til rom, bevegelse, energi, og derfor ikke hva soim bygde romtidstyrke-

produktet. 

Mens væren hos Parmenides bare foreligger i det enes begrep som predikat, kom Zenon fra 

Elea og Melissos med uttalelser om det ene som subjekt. Melissos holdt det ene for å være legemsløst, 

ubevegelig, homogen og romslig og tidsmessig grenseløs.[9] Zenon, en student av Parmenides, forsøkte å 

bevise at å forutsette mangfoldighet ville føre forskjellige entiteter til paradoksale konsekvenser, og at de 

derfor ikke kunne være korrekte. Derfor var det mangfoldige ikke-værende, og kunne ikke være det ene. 

Denne må være ubevegelig, fordi å forutsette bevegelse fører, akkurat som å forutsette det mangfoldige, til at 

man må trekke paradoksale slutninger. 

JADA, men ikke uten begrunnelse og logiske forklaringer! Alt zenon sier har jeg bevist 

paradoksaliteten til i Forandringskraften og differensialkraften.  

De tidlige pytagoreerne 

De tidlige pytagoreerne anså ikke det ene for å være det værendes transcendente, absolutt 

enhetlige kilde, men heller så de det som et blandingsprodukt av det begrensede og det ubegrensede, og 

derfor avledet av disse begrepene. Det ene var for de et blandingsprodukt som var immanent i kosmos. 

Dette er en riktig slutning. Her kommer det immanente endelig frem fra tidlig tid. 

Den første pytagoreer som er kjent for å ha behandlet det ene fra et filosofisk standpunkt, var Filolaus, 

som levde i det femte århundre f.Kr. Hans teori lignet den platonske prinsipplæren i den forstand at han 

førte hele virkeligheten, kosmos som helhet og enkeltting, tilbake på sammenvirkningen mellom to 

enslige motsetningspar.  

Hans tenkning dreide seg om motsetningen mellom det ubegrensede gitte (ápeira), og de 

begrensende faktorene (peraínonta).  

Ifølge hans lære stammet alt fra forbindelsen mellom det ubegrensede og det begrensende, harmonien 

kom til som en tredje faktor for å sørge for at de to motpolene virket sammen. Takket være de begrensende 

faktorene kunne det gitte fattes matematisk. JA, der er riktig slutning! Her stemmer harmonien som likevekten, 

balansen mellomlike mengder, poler av det samme, sam-virkningen, og dette ligner mer på tese, antitese og 

syntese enn noe annet tidligere i historien, med unntak av Anaximanders gjenstridighet og Anaximenes 

utveksling.  

Nå har det ene en kontinuitet som det er vanskeligere å forholde seg til som tese, antitese og syntese 

fordi det mer eller mindre er en direkte summa-syntese til det neste, summa syntese, selv om det e 

rutvekslinger a vlike mengder kraft og motkraft. Dette gjlr de alminnelige teser og antiteser og synteser ekstra 

sårbare, i en slik årsak-virknings-neste som syntese til syntese. Men motsetningene er der men ikke så rent 

som det oppfsattes med en klar sak her og en klar ssak der og et klar t resultat av disse. 

Til forskjell fra den platonske idealismen mente Filolaos derimot ikke abstrakte prinsipper som 

uendelighet og endelighet, heller handlet det om at det eksisterte en uttrykkbar struktur i tallene som kunne 

begripes av forstanden. Denne strukturen tolket han som et resultat av de begrensende faktorenes innvirken 

på det ubegrensede gitte.  

Det ene betegnet han som «det første sammenføyde», som var «i kulens midte» og som ble betegnet 

som «ovn». Med det mente han en ild som befant seg i ting, og som ifølge pytagoreeisk kosmologi var 

universets midtpunkt.[12] Innenfor forskningen er det motstridende meninger om hvordan det skal forstås at 

ilden tolkes som «det ene». Her roter Filolaos en tanke faktisk. Det kosmiske roter han enda mer med, men 

ild/lys-varme er det et poeng i, alt fra solen til energier. 

Hos Filolaos kan ingen av de to prinsippene avledes av den andre, derfor er systemet hans dualistisk. 

Noe som betyr at det er en grunnleggende forskjell fra det monistisk-henologiske platonske systemet, hvor det 

tilkommer det ene en absolutt forrang. 
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Platon 

Platon visste om og utnyttet ideer fra eleatenes og pytagoreernes tankegods, men han slo inn på en helt 

ny vei. Som førsokratiske tenkere arbeidet han med forholdet mellom enhet og mangfold og forsøkte å finne 

et enkelt utspring for det mangfoldige og komplekse. Derfor fulgte han prinsippet om at det enhetlige, 

enkle og allmenne alltid må være årsaken til det mangfoldige, kompliserte og spesielle.  

For hvert sett av elementer som har noe til felles må det finnes noe som stifter deres enhet, på 

hvilket det tingene har til felles tuftes, massens enhet. Så langt er dette riktig Platon-tenkning. Det kan 

bare være en slik enhet for hvert fellesskap, og det må ikke bare være forestilt, men ha reell eksistens. 

Riktig, men enheten er bestående av rom-tid-bevegelse-energi som en fellesfunksjon, og inneholder da 4 

aspekter ved samme enhet. ! Dette kalles prinsippet om det ene over det mangfoldige (gresk hen epi 

pollōn, eller i forskningen «one over many».).  
JA, OG DET ER HER JEG MENER DET BLIR FEIL! DET ER NEMLIG SLIK AT DET MANGFOLDIGES 

ENHET ER DET SAMME, REELT SOM ENHETEN AV DISSE FIRE EGENSKAPER, MEN PLATON SER BARE EN 

HAN TROR KAN GI MASSEN ALENE. DET ROMSLIGE, BEVEGELIGE, STYRKEN OG MASSEFORMENES ENHET ER 

AT DETTE ER SAMME DIFFERENSIERTE PRODUKT-FUNKSJON, OG VISER FLERE ASPEKTER ENN DENNE ENE 

REELE SIDEN PLATON SER. UTENFOR-FORSTÅELIGE FUNKSJONEN HAR INGEN REFERANSER?!  

AT HAN FOR DET SAMME VIRKENDE ELLER MASSEN TROR ELLER MENER AT DET ER KUN 

OVERORDENHET SOM TELLER, I STEDET FOR LIK TIL-SVARENHET, OG DA SOM IBOENDE EGENSKAP FOR 

SAMME STRUKTURFORMER AV ENHETLIGHET, SÅ TAR HAN FEIL. DET ER IKKE OVER-ORDNET MEN LIKE 

MEGET KUN I ORDNET, DA EKSISTENS OG GRUNN SOM VIRKELIGHET IKKE KAN DELES FRA HVERANDRE.  

AT NOE VIRKER SOM VIRKE-GJENSTAND. DEN PRINSIPPIELLE OG LOGISKE BESKRIVELSEN AV DETTE 

KREVER ANALYSE AV ALLE ASPEKTENE FOR Å UTGJØRE, FINNE, BESKRIVE DEN FELLES STRUKTUREN DE 

DELER, OG DET KAN ETTERPRØVES DEDUKTIVT. 

Enhet og annethet i idélæren 

Som eleatene gikk Platon ut ifra en grunnleggende motsetning mellom det fullkomne, uforanderlig 

værende og sanseinntrykkene som var under stadig forandring. Han delte også eleatenes overbevisning om at 

sanseinntrykk basert på antagelser er upålitelige. I motsetning til eleatene skilte han imidlertid ikke mellom 

en enhetlig udifferensiert værende som eneste virkelighet og en absolutt ikke-værende av illusoriske 

sanseinntrykk.  

Han frafalt ikke de ustadige tingene som oppfattes med sansene virkelighets-gehalten, men anså det 

som rimelig at de tilhørte en betinget og ufullstendig værensform, og skilte dette fra det uforanderliges 

egentlige væren. Væren i egentlig forstand hører til hans idélære, senere kalt «platonske ideer». 

En grunnleggende og betydningsfull innovasjon var det faktum at Platon erklærte ideenes fullkomne 

væren for transcendent. Han hevdet at dette området eksisterte som en objektiv metafysisk virkelighet, 

uavhengig av sanseinntrykkenes erfaringer, rom og tid, og hvorvidt det fantes mennesker som kunne tenke 

dem. Ideene er overhodet ikke tilstede i sanseinntrykkene, men er tilgjengelige og forståelige for tenkningen. 

Idélæren ga Platon en forklaring på ideenes eksistens. Han tydet de foranderlige tingene som avbilder 

av de evige, transcendente ideene som kun kunne gripes av fornuften, og derfor tolket han de videre som 

produkter av disse ideene. Resultatet av dette var at han reduserte mangfoldet i den materielle skinnverden til 

de enkle, allmenne prinsippene, fordi disse var grunnlaget for det mangfoldige.  

På denne måten bevegde han seg fra bestemte og enkelte fenomener i retning av det allmenne, han 

gikk ut ifra mangfoldigheten og beveger seg i retning enheten. I motsetning til eleatene gjorde han seg derimot 

ikke av med mangfoldighetsbegrepet, men overførte det til området for den uforanderlige væren, noe eleatene 

ikke ville tolerert. Selv i de platonske ideer eksisterer det mangfoldige, fordi hvert begrep tilsvarer en idé, og 

ideene står i en hierarkisk orden. De beslektede ideene er mer allmenne og omfattende enn de enkelte ideene, 

og er derfor overordnet disse. 

Dette tillot ikke idélæren å løse problemet med forholdet mellom enhet og mangfold, men flyttet det 

inn i regionen for hva vår forståelse kan begripe. Spørsmålet om det absolutt ene, enhetens prinsipp forblir 

uløst i Platons dialoger. Hvordan man avleder det mangfoldige fra denne opprinnelige enheten har ikke blitt 

forklart og gjort troverdig. Enig: Når vet vi når hva forstås eller kan forstås dukker opp eller ikke! 

Enhet og annethet i prinsipplæren 

Platons prinsipplære er navnet på den lære han overleverte muntlig til en begrenset krets av studenter, 

og som ikke er publisert i dialogene eller i andre skriftlige etterlatninger. Dialogene representerer ikke hele 

Platons filosofi. Platon hadde ikke tenkt at de ytterste punktene i hans tenkning skulle nedtegnes. Forklaringen 

ligger i Platons negative vurdering av det skriftliges muligheter. 
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 Selv eleven Aristoteles, snakker om Platons agrapha dogmata (uskrevne lære). Ifølge tradisjonen 

omfatter dette foredraget «Om det gode», som til tross for det politiske presset fra visse «innenfor akademiet» 

pga. deres holdninger til det offentlige, ble gjort offentlig tilgjengelig.[18] Imidlertid har enkelte studenter 

skrevet ned noe i sine foredragsnotater, men de er bevart kun i fragmenter, slik at innholdet må rekonstrueres. 

Men det er ingen tvil om at hele den antikke verden tolket Platon i lys av hans uskrevne lære. 

Prinsipplærens autentisitet 

Muligens var innføringen av idélæren kun en etappe for Platon på veien fra det mangfoldige i 

sanseverden til enhetlighet. Spørsmålet om hvorvidt han konsekvent og uten unntak har tilbakeført det 

mangfoldige til det ene, har lenge vært kontroversielt. Fordi tilsynelatende alle Platons publiserte verker har 

blitt bevart, kan spørsmålet bare besvares bekreftende hvis man antar at han har forbeholdt sine innsikter om 

emnet til den muntlige undervisningen ved Akademiet.  

Det er faktisk en rekke referanser til en «uskreven lære» av Platon, inkludert Aristoteles, som brukte 

dette begrepet og også gikk inn på innholdet. Selv om Aristoteles i mange år var en elev av Platon og deltok i 

undervisningen ved Akademiet er troverdigheten hans på dette punktet bestridt av noen forskere. 

«Den uskrevne læren» blir også betegnet som prinsipplæren, fordi den dreier seg om de høyeste 

prinsippene. Forskerne jobber hardt på grunnlag av spredt informasjon og bevis i kildene for gjenoppbygging 

av prinsipplæren. I fall denne framstillingen stemmer overens med virkeligheten har Platon forlatt den 

tradisjonelle troen på at den uforanderlige væren er det høyeste nivå av perfeksjon.  

Følgelig satte han opp en fullkomment «værenstranscendent» ene, og ble dermed henologiens far. I en 

slik modell er i en viss forstand alle værender på noen måter ufullkomne, fordi overgangen fra absolutt 

værenstranscendent til væren allerede representerer en begrensning av den opprinnelige absolutte perfeksjon. 

Grunnprinsippene og deres innbyrdes forhold 

Prinsipplæren skal forklare ideenes eksistens, på samme måte som idélæren forklarer sanseverdens 

eksistens.[21] Derved er to grunnleggende prinsipper vedtatt: Det ene som uttrykker enhetsprinsippet og det 

bestemte, og den «ubegrensede» eller «ubestemte» annethet (ahóristos dyás). Den ubestemte annethet skal 

Platon ha beskrevet som «det store og det lille» (to méga kai to mikrón).  

Den viser seg i prinsipplæren som prinsippene om formendring og formering, det tvetydige, og det 

ubestemte og mangfoldige. Med dette menes ikke det ubegrensede som en romslig eller kvalitetsmessig 

uendelighet, men mangelen på en definisjon og dermed utforming.  

Idéverden blir tilbakeført på sam-virkningen mellom disse grunnprinsippene som er det endelige 

utgangspunkt. Den formgivende enheten er den skapende instans, mens den formløse «ubestemte» annethet 

tjener enhetens virksomhet som dens substrat, eller næringsgrunnlag. Uten næringsgrunnlaget kunne ikke 

enheten skape noe.  

Alt værende beror på det faktum at det ene innvirker på det ubestemte andre, i at den setter grenser i 

det formløse, gir det form og funksjon og dermed som individuasjonsprinsipp bringer de enkelte entiteter inn 

i eksistensen. Det ligger en blanding av begge grunnprinsippene i alle værender. Avhengig av om det ene 

hersker over det andre grunnprinsippet, eksisterer det henholdsvis orden eller uorden i det værende.  

Forholdet mellom de to grunnprinsippene er uklart. Det er imidlertid sikkert, forutsatt at han sto inne 

for prinsipplæren, at Platon ga det ene en høyere rang enn det ubestemte andre[25], og kun betraktet det ene 

som absolutt transcendent. Dermed var Platon konsekvent monist slik nyplatonikerne antok, og representerte 

en henologi som i all hovedsak sammenfalt med den nyplatonske.  

Prinsipplæren har likevel et dualistisk aspekt siden den ubestemte annetheten også er et grunnprinsipp. 

Forskeren Giovanni Reale snakker om «virkelighetens bipolære struktur», men bemerker også at enheten 

«forblir annetheten hierarkisk overlegen».  

Det ene i Platons Parmenides 

I dialogen Parmenides, som tilhører Platons senere periode, setter han fram en dialog mellom 

Parmenides og Sokrates. Som argumentasjonsøvelse forsøker Parmenides å bestemme hvorvidt påstanden 

«Det ene er» eller påstanden «Det ene er ikke» kan være del av et konsistent system. I begge tilfeller fører 

påstandene til paradoksale konsekvenser.  

F.eks. kan man ikke bevise påstanden om at det ene har deler, men man kan heller ikke bevise 

det motsatte. Det ene kan hverken være foranderlig eller uforanderlig, hverken i bevegelse eller i ro. 

Det kan hverken være likt eller ulikt seg selv, og kan heller ikke være likt eller ulikt noe annet. 

Påstanden at det ene ikke eksisterer fører til like absurde slutninger. 
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Dette fører til at undersøkelsen ikke kommer noen vei. Å løse oppgavene som har blitt lagt fram 

overlater Platon til leseren. Hvorfor han gjorde dette, og hvilken posisjon han selv representerte er det 

betydelig uenighet om innenfor forskningen. Ifølge teoriene til prinsipplærens talsmenn forsøker Platon å 

påpeke at man bare kan løse disse problemene ved å sette et metaplan over selve idéplanet.  

Ifølge denne forståelsen besto dette metaplanet av de dialektiske grunnprinsippene enhet og annethet. 

Meninger ved Akademiet 

Speusippus, Platons elev og etterfølger som leder av Akademiet tok til seg en modifisert versjon av 

«prinsipplæren». Han snakker tilsynelatende ikke om den ubestemte annethet, men om mangfold. 

Ifølge Aristoteles anså han de høyeste prinsippene som frø fra hvilke planter vokste fram. På samme måte som 

frøet ikke er en plante, og ikke har plantens skjønnhet, men er årsaken til deres egenskaper, gir 

prinsippene enhet og annethet tingene en struktur de ikke ellers har. De er det værendes prinsipper, men er 

ikke selv. Ifølge Aristoteles' begreper om aktualitet og potensialitet ligger Speusippus' «ene» hinsides den 

potensialitet som utledes fra prinsippet.  

Comments: Eller at ikke-er gjør, prinsipp som er funksjonsvirkning: Neppe! Gir ingen mening, 

ingen årsak-virkning, ingen eksistens eller funksjon, et ukjent som ikke-er. Påstand som det er helt 

sikkert umulig å vite, og er en av de saksforhold som mest sannsynelig faktisk heller ikke er tilfelle. Det 

er ikke noe prinsipp. Og et prinsip i det virkende er der, i det, men som virke-funksjon.  

Det er slik at de ikke forstår at sin bevissthet ikke forstår det; Hva da? Prinsipp? Som overhode 

ikke ligger i noen nærhet av den eksistens vi undersøker eller har. Tull! Det som er her er her. 

Speusippus tok avstand fra å identifisere det ene med det gode. Slik han ser det ligger det gode i noes 

nyttighet og avkastning, altså i noes mål og er derfor ikke dets utgangspunkt. Det gode kan ikke knyttes opp 

mot det ene fordi det ville førte til at det mangfoldige ble uttrykk for noe dårlig. Følgelig ville alt som tar del 

i det mangfoldige, hvilket inkluderer matematiske sannheter, på en eller annen måte være dårlig. Av hensyn 

til dette skilte han det ene fra det gode, og antar at grunnprinsippene er verdinøytrale.  

Xenokrates, som var Speusippus etterfølger, formulerte læren om de to høyeste prinsippene i en 

teologisk språkdrakt. Han tildelte enheten (monás)en farsrolle, og identifiserte den med «første gud» (Zeus) 

og intellektet (Nous). Siden intellektet må ha et innehold er Xenokrates' monás åpenbart ingen udifferensiert 

enhet, og ikke absolutt transcendent. Den andre guddommen anså han som et uttrykk for annethet, og han 

holdt den for å være kvinnelig. 

Platon, Det gode, at han må passes på, eller at noen forteller eller bestemmer det gode. Han forstår ikke 

at det gode, gjør du selv. Det gode kan ikke unnskyldes. Det gode som behov, og at noe er godt, og Gud er 

hva Platon ikke forstår. Han leter etter det gode i det uforståelige. Et tvilsomt moralsk holdbarhets-punkt. 

Gud er og blir kun årsaken til bevisstheten og naturen. Ikke noe annet. Men årsak/Gud uten en 

forståelig preferanse eller funksjon blir meningsløst, noe som ikke stemmer med behovene våre! Et fenomen 

sies i filosofien å være transcendent hvis det er en forutsetning for, bakenfor, utenfor, eller hinsides all 

menneskelig erfaring. Ingen bra løsning å holde seg til. 

ETYMOLOGI: av latin transcendere, ‘overskride’ 

Et fenomen sies i filosofien å være transcendent hvis det er en forutsetning for, bakenfor, utenfor, eller 

hinsides all menneskelig erfaring. 

Et argument sies i filosofien å være et transcendentalt argument hvis argumentet leder frem til hva som 

nødvendigvis må være tilfelle for at noe annet er tilfelle, altså hva som nødvendigvis ligger til grunn for noe 

annet. 

Noen argumenter for Guds eksistens sies for eksempel å være transcendentale argumenter fordi de 

leder frem til at Gud nødvendigvis må finnes for at verden skal kunne finnes. Gud sies derfor ofte å være noe 

transcendent. 

Uttrykket «transcendert» brukes også ofte på en litt løsere måte om bare det å overskride grenser. Hvis 

noe for eksempel forandrer seg i den grad at det overskrider en sentral kategori, så kan det sies å ha transcendert 

en kategori. Hvis man for eksempel skifter kjønn, kan man sies å ha transcendert sin opprinnelige 

kjønnskategori. 
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En litt annen informasjons-data fra nettet, relevant for mine kommentarer om læren. 

Henologi dreier seg om de dialektiske grunnbegrepene enhet og annethet, hvor det ene betegner et 

høyeste og absolutt transcendent prinsipp. Selv om begrepet oppstår allerede hos før-sokratikerne, er det først 

med Platon at begrepet betraktes som transcendent og som altets årsak. Siden begrepet om det ene er absolutt 

transcendent kan man ikke tilskrive det noen bestemmelser, heller ikke væren. Det har et universelt og et 

individuelt bruksområde. Universelt har det sin opprinnelse som system i den platonske dialogen Parmenides, 

hvor det ene framstår som noe absolutt transcendent.  

Individuelt kan det bl.a. ha et ikke-kristent (Plotin), såvel som et kristent (Pseudo-Dionysius) eller et 

ikke-europeisk (Nagarjuna) substansgrunnlag.[1] Henologi står i motsetning til flere andre filosofiske 

disipliner. Det ene anses som hevet over epistemologiske og ontologiske spørsmål, og disse ses på som 

underordnede arbeidsfelter.  

I Norge er henologien representert spesielt ved filosofen Egil A. Wyller. Terminologi: 

Gresk heis, mia, hen («det», «den maskulint», «det feminint» ene) har forskjellige betydninger. Det viser til 

tallet ett, et individ som sådan og en helhet og dens deler forent som enhet. I den siste betydningen beror 

enheten på at delene har til felles at de konstituerer en helhet. I den filosofiske språkbruken er tre aspekter 

vesentlige: 

Udelelighet i samme forstand som individet betraktes som udelelig enhet 

Foreningen av elementer til en enhetlig helhet 

Det faktum at «ett» som tall uttrykker en spesiell og privilegert posisjon i gresk filosofi og matematikk. 

Tallet «ett» er de andre tallenes grunnleggende prinsipp, ut ifra hvilket de alle måles. Slik betraktet er det selv 

ikke noe tall, men heller overordnet hele tallverdenen. 

I forskningslitteraturen dukker uttrykket «henological» opp så tidlig som i 1943. Teologen Eric Lionel 

Mascall brukte det som betegnelse på et gudsbevis av Thomas Aquinas, hvori guds enhet oppsto fra tingenes 

mangfoldighet. Den franske filosofen Étienne Gilson brukte begrepet «énologie» i 1948. Gilson brukte det 

som en betegnelse på den nyplatonske enhetstenkning innenfor den europeisk-kristne middelaldertradisjonen 

for å skille det fra kristne ontologiske ideer. Fagbegrepet «henologi» ble først definert av den norske 

filosofihistorikeren Egil A. Wyller.  

I 1960 førte hans avhandling til at begrepet «enhetslære» ble skilt fra «værenslæren» (ontologien). Han 

ville forankre det fundamentale skillet mellom det værende og det værenstranscendente som ble understreket 

av antikkens filosofer, i moderne forskingsterminologi. Wyller betegnet denne motsatsen som «henologisk 

differens». Han regnet alle filosofiske tradisjoner som fulgte en idealistisk lære som en helt transcendent enhet, 

og som virkeområdet for henologien, eksempelvis også Johann Gottlieb Fichtes enhetsbegrep.[3] I nyere 

språkbruk blir begrepet «henologi» vanligvis ikke forstått på denne omfattende måten, men spesielt knyttet til 

enhetslæren hos antikkens platonikere. 

Førsokratikerne 

Ideen om en absolutt transcendent enhet var fremmed for de førsokratiske filosofene. De forsøkte 

derimot å finne et enhetlig urstoff de kunne føre hele virkeligheten tilbake på. Med det var de forløpere til den 

senere enhetsmetafysikken. Men deres lære skiller seg fra den henologiske ved at deres urstoff ikke er 

overordnet væren. 

Xenofanes 

Aristoteles forteller at det begynte med Xenofanes. Han var den første tenkeren som forutsatte enheten, 

og han identifiserte det ene med Gud.[4] Imidlertid har han ikke forklart hva han mente med det ene. Fra de 

overlevende fragmentene av lærediktet hans viser det seg at han utviklet en henoteistisk modell som utfall av 

hans splid med den panteismen i homerisk og heseodisk diktning. Han tok utgangspunkt i en ikke-

antropomorfisk høyeste guddom, og påsto at denne ene gud var «størst blant guder og mennesker». Denne 

guddommen var ubevegelig, kunne uanstrengt påvirke alt gjennom sine tanker, og kunne tenke, se og høre 

som «en helhet».  

Heraklit 

Heraklit, en yngre samtidig av Xenofanes, befestet ikke enheten som en motsats til det mangfoldige 

og motsetningsfylte, men kun i motsetningenes sammenfall. Etter hans lære viser enheten seg i kontrasten 

mellom to motpoler ved at den er uttrykket for motpolens samhørighet. Polene er innbyrdes avhengige av 

hverandre, er alltid sammenvevd og slår over i hverandre.  
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I et fragment etter Heraklit sies det: «Det ene er gjort av alle ting, og alt stammer fra det ene». Med det 

mente Heraklit at det ene består i sammenvirkningen mellom det motsetningsfulle og mangfoldige. Den 

forenende grunn som gjør kosmos' universelle enhet og mangfold mulig, er logos.  

Eleatene 

Den eleatiske skolen representerte en streng monistisk ontologi. I deres verdensbilde spilte den 

uoverstigelige motsetningen mellom væren og ikke-væren en sentral rolle. For Parmenides, den mest kjente 

representanten for denne retningen, ga totaliteten av værender uttrykk for å være "ett", en udelelig enhet, som 

han holdt for å være den eneste eksisterende udelelighet. Han betraktet det værende som helheten som 

utelukker alt annet. Han er også overbevist om at væren av natur er uforanderlig. Herav følger at kun det 

uforanderlige kan betraktes som virkelig værende.  

Alt som er foranderlig eller forgjengelig betegnet Parmenides som ikke-værende, en villedende 

skinnverden som faktisk ikke eksisterer. Han beskrev det værende som tidløst, fullkomment, og siden det ikke 

var gjenstand for endring, som ubevegelig. Det værende betraktet han som udifferensiert, i seg selv avgrenset 

og romlig utstrukket, han lignet den med en kule. Det værende fattet på denne måten skiller seg fundamentalt 

fra den ikke-romslige og værenstranscendente henologiske ene man finner hos platonikerne. Et fellestrekk er 

at Parmenides' ene som platonikerns ene unndrar seg anskuelsen. Nettopp ,unndrar sammenligninger! 

Mens væren hos Parmenides bare foreligger i det enes begrep som predikat, kom Zenon fra 

Elea og Melissos med uttalelser om det ene som subjekt. Melissos holdt det ene for å være legemsløst, 

ubevegelig, homogen og romslig og tidsmessig grenseløs.  

Zenon, en student av Parmenides, forsøkte å bevise at å forutsette mangfoldighet ville føre forskjellige 

entiteter til paradoksale konsekvenser, og at de derfor ikke kunne være korrekte. Derfor var det mangfoldige 

ikke-værende, og kunne ikke være det ene. Denne må være ubevegelig, fordi å forutsette bevegelse fører, 

akkurat som å forutsette det mangfoldige, til at man må trekke paradoksale slutninger. Slutningene er feil, 

eller ikke eneste løsningen! 

De tidlige pytagoreerne 

De tidlige pytagoreerne anså ikke det ene for å være det værendes transcendente, absolutt enhetlige 

kilde, men heller så de det som et blandingsprodukt av det begrensede og det ubegrensede, og derfor avledet 

av disse begrepene. Det ene var for de et blandingsprodukt som var immanent i kosmos.  

Den første pytagoreer som er kjent for å ha behandlet det ene fra et filosofisk standpunkt, var Filolaus, 

som levde i det femte århundre f.Kr. Hans teori lignet den platonske prinsipplæren i den forstand at han førte 

hele virkeligheten, kosmos som helhet og enkeltting, tilbake på sammen-virkningen mellom to enslige 

motsetningspar.  

Hans tenkning dreide seg om motsetningen mellom det ubegrensede gitte (ápeira), og de begrensende 

faktorene (peraínonta). Ifølge hans lære stammet alt fra forbindelsen mellom det ubegrensede og det 

begrensende, harmonien kom til som en tredje faktor for å sørge for at de to motpolene virket sammen. Takket 

være de begrensende faktorene kunne det gitte fattes matematisk. 

Til forskjell fra den platonske idealismen mente Filolaos derimot ikke abstrakte prinsipper som 

uendelighet og endelighet, heller handlet det om at det eksisterte en uttrykkbar struktur i tallene som kunne 

begripes av forstanden. Denne strukturen tolket han som et resultat av de begrensende faktorenes innvirken 

på det ubegrensede gitte. Det ene betegnet han som «det første sammenføyde», som var «i kulens midte» og 

som ble betegnet som «ovn». Med det mente han en ild som befant seg i ting, og som ifølge pytagoreeisk 

kosmologi var universets midtpunkt. Innenfor forskningen er det motstridende meninger om hvordan det skal 

forstås at ilden tolkes som «det ene».  

Hos Filolaos kan ingen av de to prinsippene avledes av den andre, derfor er systemet hans dualistisk. 

Noe som betyr at det er en grunnleggende forskjell fra det monistisk-henologiske platonske systemet, hvor det 

tilkommer det ene en absolutt forrang.  

Platon:Platon visste om og utnyttet ideer fra eleatenes og pytagoreernes tankegods, men han slo inn 

på en helt ny vei. Som førsokratiske tenkere arbeidet han med forholdet mellom enhet og mangfold og forsøkte 

å finne et enkelt utspring for det mangfoldige og komplekse. Derfor fulgte han prinsippet om at det enhetlige, 

enkle og allmenne alltid må være årsaken til det mangfoldige, kompliserte og spesielle. For hvert sett av 

elementer som har noe til felles må det finnes noe som stifter deres enhet, på hvilket det tingene har til felles 

tuftes, massens enhet. Det kan bare være en slik enhet for hvert fellesskap, og det må ikke bare være forestilt, 

men ha reell eksistens. Dette kalles prinsippet om det ene over det mangfoldige (gresk hen epi pollōn, eller i 

forskningen «one over many».) 
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Enhet og annethet i idélæren 

Idélæren 

Som eleatene gikk Platon ut ifra en grunnleggende motsetning mellom det fullkomne, uforanderlig 

værende og sanseinntrykkene som var under stadig forandring. Han delte også eleatenes overbevisning om at 

sanseinntrykk basert på antagelser er upålitelige. I motsetning til eleatene skilte han imidlertid ikke mellom 

en enhetlig udifferensiert værende som eneste virkelighet og en absolutt ikke-værende av illusoriske 

sanseinntrykk. Han frafalt ikke de ustadige tingene som oppfattes med sansene virkelighetsgehalten, men anså 

det som rimelig at de tilhørte en betinget og ufullstendig værensform, og skilte dette fra det uforanderliges 

egentlige væren. Væren i egentlig forstand hører til hans idélære, senere kalt «platonske ideer». 

En grunnleggende og betydningsfull innovasjon var det faktum at Platon erklærte ideenes fullkomne 

væren for transcendent. Han hevdet at dette området eksisterte som en objektiv metafysisk virkelighet, 

uavhengig av sanseinntrykkenes erfaringer, rom og tid, og hvorvidt det fantes mennesker som kunne tenke 

dem. Ideene er overhodet ikke tilstede i sanseinntrykkene, men er tilgjengelige og forståelige for tenkningen. 

Idélæren ga Platon en forklaring på ideenes eksistens. Han tydet de foranderlige tingene som avbilder 

av de evige, transcendente ideene som kun kunne gripes av fornuften, og derfor tolket han de videre som 

produkter av disse ideene. Resultatet av dette var at han reduserte mangfoldet i den materielle skinnverden til 

de enkle, allmenne prinsippene, fordi disse var grunnlaget for det mangfoldige.  

Idelæren ga kun Platon sammenlignings-grunnlag som relasjon mellom ideer, deler og helhet, og 

enhetligheten i dette, men vi vet at det ikke stemmer at dette ga forklaringen på ideenes eksistens, fordi det er 

nettopp det som er det uforståelige for Platon. Han vet kun at det er transcendent uforståelig, hvilket er bevis 

på at han kun kan forholde seg mellom begrepene som relative forhold som eneste sammenligningsgrunnlag; 

urformen og dens ur-deler. Det er derfor hvem som helst kan angi hva de vil for hvor ideenes smeltedigel 

befinner seg og hva som er hensikten med disse. 

På denne måten bevegde han seg fra bestemte og enkelte fenomener i retning av det allmenne, han 

gikk ut ifra mangfoldigheten og beveger seg i retning enheten. I motsetning til eleatene gjorde han seg derimot 

ikke av med mangfoldighetsbegrepet, men overførte det til området for den uforanderlige væren, noe eleatene 

ikke ville tolerert. Selv i de platonske ideer eksisterer det mangfoldige, fordi hvert begrep tilsvarer en idé, og 

ideene står i en hierarkisk orden. De beslektede ideene er mer allmenne og omfattende enn de enkelte ideene, 

og er derfor overordnet disse. 

Dette tillot ikke idélæren å løse problemet med forholdet mellom enhet og mangfold, men flyttet det 

inn i regionen for hva vår forståelse kan begripe. Spørsmålet om det absolutt ene, enhetens prinsipp forblir 

uløst i Platons dialoger. Hvordan man avleder det mangfoldige fra denne opprinnelige enheten har ikke blitt 

forklart og gjort troverdig, Riktig!  

Enhet og annethet i prinsipplæren  

Prinsipplæren 

Platons prinsipplære: er navnet på den lære han overleverte muntlig til en begrenset krets av 

studenter. Den er ikke publisert i dialogene eller i andre etter- skrifter. Dermed vet vi ikke om Platon faktisk 

er kilden! Men troen på noe annet bak alt som ikke er redegjort som årsak i og med det værende, er en lettvin 

tanke å ha, inntil det undersøkes langt mer grundig. At koblingen til Parmenides er aktuell er da forståelig. 

Parmenides sier at væren er virkelighet er sannheten er erkjennelsen.  

Parmenides sier seg enig i Anaximanders slutning om at Altet, det eneste mulige, er ett, bevegelig og 

uendelig. For Ingenting i stedet for alt er neppe mulig i at noe er, altså væren, værende. At noe er til. Dette 

kan ikke komme fra eller skje fra ingenting. Ut fra det samme, så anses væren som Gud eller Naturen, det som 

finnes, og spørsmålet er kort og greit hva det er som er årsaken til dette.  

Man mente jo, og i dag også at alt har en årsak. Dette er besvart med at enten er det noe annet som er 

årsaken til det som er, væren, eller så må årsaken befinne seg inne i den værende årsak som et dypt prinsipp i 

og som årsak til en virkende værende natur-funksjon eller i de troendes Guds-kraft.  

Det er ganske mange som mener at både Gud og Natur, lignende bevissthet og kropp, sjel/kropp, at 

begge disse tilstandene er det værende, enten som samme kraft med to forskjellige egenskaper, eller som to 

forskjellige egenskaper som kan ha noe med hverandre å gjøre.  

Parmenides står likt med Anaximander ved at han ikke redgjør noen definisjon for at alt er det eneste 

mulige, hvilket betyr at intet eller absolutt ingenting regnes som umulig, og en forklaring til det gis ikke av 

noen historiske dokumenter og heller ikke av Anaximander og Parmenides.  
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Ett eller annet sted glipper det for Parmenides, fordi han klarer ikke å redegjøre for rommets prinsipp 

eller eksistens, heller ikke for tids-begrepet og heller ikke for bevegelsen, og i alle fall ikke for kraft/styrke, i 

dag kalt energi eller energi-bevegelser, endrings-former/bevegelses-former/bevegelses-energier. 

På ett eller annet tidspunkt i summen av Parmenides skrifter oppdager vi at han ikke klarer å 

redegjøre for prinsippet til moral-lover som han mener har like klar opprinnelses-prinsipp som det 

naturlover, fysiske lover har. Vi får aldri noe mer eller mindre enn det vi har sier Parmenides. Derfor er alts 

sum av eksistens konstant. Slik endrer ikke verdens mengder seg. Samme hvor vi puffer det. Eller forandrer 

på dette kunne han også ha sagt.  

Men han bruker ordet forandring i forståelsen av at noen tror vi får mer eller mindre enn det som er, 

altså at noe bare kan dukke opp uten årsak, grunn, eller at noe vi har kan forsvinne, at himmel, helvete og 

verden opphører totalt og blir til intet. At noe virkelig forsvinner. Parmenides protesterer på dette. 

Fra gammelt kunne man kanskje kaste en annen stakkar ned i brønnen eller straffe noen med å brennes 

på bålet. Men alt endres da bare over i ny tilstand, slik at vi vet at mengden det var snakk om holder seg 

konstant. Heraklits forklaring med at alt er forandring eller forandrings-kraft, først og fremst at forandring i 

form av bevegelse og tid finnes, nemlig et spørsmål om hvordan og hvorfor noe endres til nye former, andre 

former, at noe skjer i det hele tatt.  

Det er prinsippet til forandringen, eller bevegelsen som Heraklit vil finne. Det betyr ikke at han mener 

at noe vil forsvinne for godt, fordi han er enig med Anaximander og andres forklaring om at det værende er 

det eneste mulige. Slik sett opererer Parmenides med at alt er ufødt og udødelig. Det hadde holdt med å si at 

det værende i forhold til ikke-væren, ikke kan forsvinne noe sted, da ingenting heller ikke i denne gamle 

forklaringen finnes noe sted eller kan ta i mot noe, og ikke er til, og derfra at det ikke finnes egenskaper som 

kan få noe til å skje, og at noe kan skapes eller dannes, at væren ikke kan oppstå fra dette.  

Men i og med at Parmenides lanserer noe så viktig som moral, holdbarhets-idealer, på lik linje med 

natur-lover, slik som balanse, likevekt, loddrett og vannrett, dag-natt-syklus, og månens faste syklus, og faste 

epoker for planeter, videre årstider, at det er like frø for samme planter, like barn fra samme arter, stort sett, 

så viser naturen helt klart ganske nøyaktige likheter, slik som at det er kvarts i det ene berget og kvarts i det 

andre berget, at man finner kobber-metall flere steder, men av samme type, at likheter også finnes i 

mineralriket.  

Platon er opptatt av dette med moral, sett gjennom øynene, og livssynet om at det finnes noe som er 

helt perfekt resultat, absolutt feilfrie og holdbare tilstander som mål for alt lignende som har litt dårligere form 

av samme type. En perfekt hest, en syk hest, en mindre skjønn hest, en skadet hest, en hest som mangler 

kroppsdeler eller funksjons-egenskaper som en vanlig hest pleier å ha. Konsekvensen av stadig dårligere 

moralske egenskaper regnes av Sokrates og Platon da rett og slett som mangelfullt. Og om en egenskap 

mangler helt så er det bare ren materie.  

Et eksempel er at om mennesker, dyr og planter blir brent eller visner og råtner, så blir det bare aske 

og jord igjen, og som kan oppfattes som ren materie. Ren materie, pure materie, ble også brukt om kroppen 

virket perfekt og skjønn, slik som en vakker kvinne. Men her er det ment som at ondskap, eller feilaktig og 

skadelig oppførsel var å finne ved at personen hadde mangelfulle sjelsevner eller viten, kunnskap, forståelse, 

og derfor manglende sjelsevner eller kroppsevner, som begge ble regnet som nærmere det man ville kalt død 

sjels-løs materie.  

Men da planter og dyr kunne leve av at jorden ble tatt opp av planter, så regnet man med at det var en 

livgivende kraft i jorden, Gaia, at jorden var et levende vesen. Både jord, luft, ild og vann hadde slike livs-

oppholdelsesrike krefter i seg. 4 elementer som var sterkt iøynefallende og mest følsomt som praktisk kontakt 

fysisk, hva vi var avhengige av. Det ville vært trist om matvarer ikke hadde noen fysisk konsistens. Ett 

spøkelses-brød, eller kun en stekt fiske-tanke, tanke-fisk. En tenkt gulrot gir ikke mett mage på sikt. 

Parmenides etterlater seg altså et spørsmål til hva som leder lover, prinsipper til en slik funksjon 

verden har, som omfatter også bevissthet og moral. Han vil ha sikre sammenligninger, lov for moral, 

hvilket han trodde på like sikkert som naturlover.  

Dialogene representerer ikke hele Platons filosofi. Platon hadde ikke tenkt at de ytterste punktene i 

hans tenkning skulle nedtegnes. Forklaringen ligger i Platons negative vurdering av det skriftliges 

muligheter.[17] Selv eleven Aristoteles, snakker om Platons agrapha dogmata (uskrevne lære).  
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Ifølge tradisjonen omfatter dette foredraget «Om det gode», som til tross for det politiske presset fra 

visse «innenfor akademiet» pga. deres holdninger til det offentlige, ble gjort offentlig 

tilgjengelig.[18] Imidlertid har enkelte studenter skrevet ned noe i sine foredragsnotater, men de er bevart kun 

i fragmenter, slik at inneholdet må rekonstrueres. Men det er ingen tvil om at hele den antikke verden tolket 

Platon i lys av hans uskrevne lære. 

Prinsipplærens autentisitet 

Muligens var innføringen av idélæren kun en etappe for Platon på veien fra det mangfoldige i 

sanseverden til enhetlighet. Spørsmålet om hvorvidt han konsekvent og uten unntak har tilbakeført det 

mangfoldige til det ene, har lenge vært kontroversielt. Fordi tilsynelatende alle Platons publiserte verker har 

blitt bevart, kan spørsmålet bare besvares bekreftende hvis man antar at han har forbeholdt sine innsikter om 

emnet til den muntlige undervisningen ved Akademiet.  

Det er faktisk en rekke referanser til en «uskreven lære» av Platon, inkludert Aristoteles, som brukte 

dette begrepet og også gikk inn på innholdet. Selv om Aristoteles i mange år var en elev av Platon og deltok i 

undervisningen ved Akademiet er troverdigheten hans på dette punktet bestridt av noen forskere.  

«Den uskrevne læren» blir også betegnet som prinsipplæren, fordi den dreier seg om de høyeste 

prinsippene. Forskerne jobber hardt på grunnlag av spredt informasjon og bevis i kildene for gjenoppbygging 

av prinsipplæren.  

I fall denne framstillingen stemmer overens med virkeligheten har Platon forlatt den tradisjonelle troen 

på at den uforanderlige væren er det høyeste nivå av perfeksjon. Følgelig satte han opp en fullkomment 

«værenstranscendent» ene, og ble dermed henologiens far. I en slik modell er i en viss forstand alle værender 

på noen måter ufullkommene, fordi overgangen fra absolutt værenstranscendent til væren allerede 

representerer en begrensning av den opprinnelige absolutte perfeksjon. 

Grunnprinsippene og deres innbyrdes forhold 

Prinsipplæren skal forklare ideenes eksistens, på samme måte som idélæren forklarer sanseverdens 

eksistens.[21] Derved er to grunnleggende prinsipper vedtatt: Det ene som uttrykker enhetsprinsippet og det 

bestemte, og den «ubegrensede» eller «ubestemte» annethet (ahóristos dyás). Den ubestemte annethet skal 

Platon ha beskrevet som «det store og det lille» (to méga kai to mikrón). Den viser seg i prinsipplæren som 

prinsippene om formindring og formering, det tvetydige, og det ubestemte og mangfoldige.  

Med dette menes ikke det ubegrensede som en romslig eller kvalitetsmessig uendelighet, men 

mangelen på en definisjon og dermed utforming. Idéverden blir tilbakeført på samvirkningen mellom disse 

grunnprinsippene som er det endelige utgangspunkt. Den formgivende enheten er den skapende instans, mens 

den formløse «ubestemte» annethet tjener enhetens virksomhet som dens substrat, eller næringsgrunnlag. Uten 

næringsgrunnlaget kunne ikke enheten skape noe.  

Alt værende beror på det faktum at det ene innvirker på det ubestemte andre, i at den setter grenser i 

det formløse, gir det form og funksjon og dermed som individuasjonsprinsipp bringer de enkelte entiteter inn 

i eksistensen. Det ligger en blanding av begge grunnprinsippene i alle værender. Avhengig av om det ene 

hersker over det andre grunnprinsippet eksisterer det henholdsvis orden eller uorden i det værende.  

Forholdet mellom de to grunnprinsippene er uklart. Det er imidlertid sikkert, forutsatt at han sto inne 

for prinsipplæren, at Platon ga det ene en høyere rang enn det ubestemte andre, og kun betraktet det ene som 

absolutt transcendent. Dermed var Platon konsekvent monist slik nyplatonikerne antok, og representerte en 

henologi som i all hovedsak sammenfalt med den nyplatonske.  

Prinsipplæren har likevel et dualistisk aspekt siden den ubestemte annet-heten også er et grunnprinsipp. 

Forskeren Giovanni Reale snakker om «virkelighetens bipolære struktur», men bemerker også at enheten 

«forblir annetheten hierarkisk overlegen».  

Det ene i Platons Parmenides 

I dialogen Parmenides, som tilhører Platons senere periode, setter han fram en dialog mellom 

Parmenides og Sokrates. Som argumentasjonsøvelse forsøker Parmenides å bestemme hvorvidt påstanden 

«Det ene er» eller påstanden «Det ene er ikke» kan være del av et konsistent system. I begge tilfeller fører 

påstandene til paradoksale konsekvenser. F.eks. kan man ikke bevise påstanden om at det ene har deler, men 

man kan heller ikke bevise det motsatte. Det ene kan hverken være foranderlig eller uforanderlig, hverken i 

bevegelse eller i ro. Det kan hverken være likt eller ulikt seg selv, og kan heller ikke være likt eller ulikt noe 

annet. Påstanden at det ene ikke eksisterer fører til like absurde slutninger.  
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Dette fører til at undersøkelsen ikke kommer noen vei. Å løse oppgavene som har blitt lagt fram 

overlater Platon til leseren. Hvorfor han gjorde dette, og hvilken posisjon han selv representerte er det 

betydelig uenighet om innenfor forskningen. Ifølge teoriene til prinsipplærens talsmenn forsøker Platon å 

påpeke at man bare kan løse disse problemene ved å sette et metaplan over selve idéplanet. Ifølge denne 

forståelsen besto dette metaplanet av de dialektiske grunn-prinsippene enhet og annethet.  

Meninger ved Akademiet 

Speusippus, Platons elev og etterfølger som leder av Akademiet tok til seg en modifisert versjon av 

«prinsipplæren». Han snakker tilsynelatende ikke om den ubestemte annethet, men om mangfold. 

Ifølge Aristoteles anså han de høyeste prinsippene som frø fra hvilke planter vokste fram. På samme måte som 

frøet ikke er en plante, og ikke har plantens skjønnhet, men er årsaken til deres egenskaper, gir 

prinsippene enhet og annethet tingene en struktur de ikke ellers har. De er det værendes prinsipper, men er 

ikke selv. Ifølge Aristoteles' begreper om aktualitet og potensialitet ligger Speusippus' «ene» hinsides den 

potensialitet som utledes fra prinsippet. 

Speusippus tok avstand fra å identifisere det ene med det gode. Slik han ser det ligger det gode i noes 

nyttighet og avkastning, altså i noes mål og er derfor ikke dets utgangspunkt. Det gode kan ikke knyttes opp 

mot det ene fordi det ville førte til at det mangfoldige ble uttrykk for noe dårlig. Følgelig ville alt som tar del 

i det mangfoldige, hvilket inkluderer matematiske sannheter, på en eller annen måte være dårlig. Av hensyn 

til dette skilte han det ene fra det gode, og antar at grunnprinsippene er verdinøytrale.  

Xenokrates, som var Speusippus etterfølger, formulerte læren om de to høyeste prinsippene i en 

teologisk språkdrakt. Han tildelte enheten (monás)en farsrolle, og identifiserte den med «første gud» (Zeus) 

og intellektet (Nous). Siden intellektet må ha et innehold er Xenokrates' monás åpenbart ingen udifferensiert 

enhet, og ikke absolutt transcendent. Den andre guddommen anså han som et uttrykk for annethet, og han 

holdt den for å være kvinnelig.  

KUN INFORMASJONS-Avsnitt: Matematikken algebraen 

Algebraens historie-utvikling: Algebraen utviklet seg ut fra et ønske om å løse ligninger, og fra 

gammelt av har ordet blitt oversatt med «læren om ligninger». I skolens algebra er fokus stadig på 

manipulasjon av bokstavuttrykk og løsning av ligninger. Det er vanlig å skille mellom tre ulike stadier i 

algebraens historie: retorisk algebra, synkopert algebra og symbolsk algebra.  

Retorisk Algebra: Den perioden hvor vi snakker om retorisk algebra regner vi gjerne går fram til den 

greske matematikeren Diofant omkring 250 e.Kr., men i mange kulturer går det enda lenger. På denne tiden 

ble alle matematiske oppgaver skrevet med vanlige ord, og der vi ville brukt pluss-er og minus-er brukte de 

fulle setninger for å forklare sammenhengene. Retorisk algebra stammer fra Egypt og Mesopotamia for 

omkring 4000 år siden. Hovedkildene fra den egyptiske matematikken er Moskva-papyrusen og Rhind-

papyrusen. Mange av de praktiske problemene fra denne papyrusen leder til enkle lineære ligninger. Egypterne 

hadde metoder for å løse både lineære ligninger og andregradsligninger.  

Vår kunnskap om matematikk i det gamle Mesopotamia har vi hovedsakelig fra funn av en rekke 

leirtavler. Omkring 2000 f.Kr. hadde babylonerne utviklet en retorisk algebra. De kunne blant annet løse 

andregradsligninger ved å lage et fullstendig kvadrat. Ellers brukte de en metode som besto av gjentatte 

gjetninger og justeringer. Også i andre kulturer, som Kina og antikkens Hellas, finner vi retorisk algebra.  

Al-Khwârismî og andre matematikere fra "Den islamske gullalderen" regnes også til den retoriske 

tradisjonen, og de skrev heller ikke bokstavsymboler i sin matematikk. Også hos Leonardo av Pisa var stilen 

retorisk. 

Synkopert Algebra: Den perioden som vi betegner som synkopert algebra går fra Diofant til François 

Viète på slutten av 1500-tallet. Diofant var den første som brukte symboler for ukjente størrelser, og disse var 

en slags forkortelser i en ellers retorisk framstilling av de matematiske problemene. Fra Diofant og fram mot 

Viète var det en forsiktig utvikling av symbolbruk blant matematikerne.  

I Europa i renessansen begynte utviklingen av symbolbruk å gå noe raskere, og de italienske regne-

mestrene begynte å ta i bruk forkortelser for ukjente. På slutten av 1500-tallet var bokstavene + og - begynt å 

bli vanlig symbol-bruk som for pluss og minus, mens tyskeren Johannes Müller Regiomontanus sannsynligvis 

var den første som brukte symbolene + og - i en tekst fra 1456. Likhetstegnet, = ble innført i 1557 av Robert 

Recorde, Gottfried Leibniz innførte (.), prikk-symbolet (for multiplikasjon i 1686. I 1659 ble det første 

divisjonstegnet trykt i en bok av Johann Henrich Rahn. Enkelte feil i symboltegn her. Sjekk pr internett selv. 
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Symbolsk Algebra: Interessen for matematikk vokste i Europa mot slutten av middelalderen, og sakte, 

men sikkert ble verkene til de gamle mesterne gjenoppdaget. I renessansen blomstret så den europeiske 

matematikken opp, blant annet med de italienske regnemestrene som kunne løse ligninger av både tredje 

og fjerde grad.  

Det var i denne perioden den algebraiske symbolbruken begynte å utvikle seg fram mot vår "moderne" 

notasjon. Vi regner med at det var den franske matematikeren François Viète som innledet den perioden 

som vi kaller for symbolsk algebra, og hans abstraksjon, symbolbruk og notasjon gjorde algebraen mye lettere 

tilgjengelig for de matematikerne som fulgte etter.  

Den symbolske algebraen ga grunnlag for større utvikling av funksjonsbegrepet og analytisk geometri. 

På 1600-tallet grunnla René Descartes analytisk geometri, som vi kan se på som anvendelse av algebra 

på geometrien. I samme århundre gjorde Pierre de Fermat flere oppdagelser innenfor tallteorien, og dette kan 

vi se på som anvendelse av algebra på studiene av egenskapene til de hele tallene.  

I det påfølgende århundret finner vi blant annet arbeidene til Isaac Newton og Leonhard Euler, og 

i 1799 offentliggjorde Carl Friedrich Gauss sitt berømte bevis for algebraens fundamentalteorem. Så, i 1824, 

offentliggjorde den norske matematikeren Niels Henrik Abel det første av sine banebrytende arbeider 

innenfor algebra: beviset for at det er umulig å løse allmenne ligninger av høyere enn 4. grad gjennom 

rotutdragning. Kjente navn innenfor algebraen ellers er Évariste Galois, Charles Hermite og Leopold 

Kronecker. 

Hovedområder i algebra; Elementær algebra, hvor ligninger blir studert. Lineær algebra, hvor den 

delen av matematikken som omhandler vektorer og lineære transformasjoner blir studert. Abstrakt algebra, 

hvor algebraiske strukturer som grupper, ringer, og kropper blir studert. Kommutativ algebra, hvor man ser 

på egenskaper knyttet til ringer, idealer og moduler. Universell algebra, hvor man ser på egenskaper som er 

felles for alle algebraiske strukturer. 

 

Historisk begreps-verdenen, egen modell utviklet på tvers av disse: Og deres problem ble ikke mitt 

problem selv om vi lurte på det samme: De stanget oftest hodet i veggen. Uavhengighet av funksjon-

presentasjoner utenfra, fra andre teorier og filosofier. Jeg, Min Teori er ikke avhengig av de tidligere tenkere.  

Jeg visste ikke om dem da modellen ble utviklet. Og forstod heller ikke hvordan vitenskapens dypere 

funksjoner og matematiske systemer var. Men visse enkle saker med balanse herfra stolte jeg på, og hadde 

flere lignende ledetråder selv om proporsjoner, men ikke av den kvaliteten som dukket opp i 2013, ut fra 

samme modell 1979, bokform 1994. 

Min egen løsning på alt dette. Den holder seg til en slags deduktiv analyse av bevissthet og natur-

egenskaper, og kan erfares også, erkjennes, sammenlignes, og har ingen rot i Platons definisjonsveier som 

ikke fører frem noe sted. Med unntak det gode som mål og samfunnsstrukturelt oppsett, samt en viss kosmisk 

modell. 

Min løsning med den forskjells-funksjonaliteten jeg finner som begrunnet for en aktiv dannelses-kraft 

for rom-tid-energi-bevegelig utvekslings-formasjon som tilpasnings-balansert og bevissthets-sammen-

lignings-funksjonen, fungerer. Jeg unngår egentlig ellers hvor vidt dette er væren, virkelighet, utenfor eller 

innenfor, da det har holdt funksjonelt for naturkreftene med dens lover og interaksjoner for et bevisst-kraft-

felt ut fra virkninger av samme kraftformasjoner men langt mer kompleks feltvirkning.  

 

Platons annethet som uforståelig har ingen legitim rett til å ikke kalles en del av virkeligheten om den 

finnes. Da er det en virkelighet som kort og greit er annerledes. I og med at det er type bevissthetsrelatert 

årsakform, til alt enhetlig virkelig, som kun er bevissthetsform, ideform, så er det en type bevissthet som 

Platon ikke forstår; som er årsaken, eller virkefunksjonen til alt værende virkelig.  

Kort og greit, det Platon ikke forstår. Og grunnen til at man sier at menneskets fornuft ikke strekker 

til, eller at det er mer mellom himmel og jord enn vi tror; som vi altså ikke forstår. Alt noen ikke forstår, selv 

om en annen forstår det. Å få en utvilsomt forståelig forklaring er altså en sjokkerende opplevelse. 

Det er denne uforståeligheten som er annetheten og Platons transcendens og den enda ikke forklarte 

forståelig bakgrunnen til moralen, og fysikkens bakgrunn, apriori. Samtidig så er denne allikevel årsak-

virkningsrekkefølgen, til det bestående av fysiske og bevisste, og altså også den moralske årsak apriori; den 

foregående ubeviselig årsak, for Kant så langt. Og likedan Newton, Einstein, at å forstå årsak og virkning hos 

gravitasjonen, nei det kan de ikke begripe i det hele tatt!? 
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Kapitel 25 Bevissthet Differensialkraft 
  

Absolutt-Ingenting Væren Eksistens Tilværelsen 

 Natur-filosofi og Vitenskap, Bevissthet og Kraft-funksjoner 
 

Vi skal kort gjenta hvordan vi kom frem til begrepet «Absolutt Ingenting» gjennom en ganske 

omfattende tenkning over den tilstanden om det ikke fantes noe i det hele tatt. Absolutt! Totalt! At alt samme 

hva var fullstendig vekke. Tankegangen, eliminasjonen av alt, gjelder da for alt som er, var og kan være, kan 

bli, alle endringer og overganger, alt det som er mulig, samme for hvem, og alt det som er virkelig, samme for 

hvem, alt det som kan være mulig eller virkelighet inkludert alles meninger, tro og viten, og slik dette måtte 

være virkelig, uansett om dette gjelder Gud, Natur, mystisk, logisk, kjent eller ukjent.  

Dette gjelder også for slike begrep der noen mener at former og energier går over i hverandre, eller er 

uendelige for hver tilstand som har en mulighet for å oppnå dette. Alle slike begrep som mulighet og 

virkelighet skal på samme måte elimineres. Gjennom et slik forsøk, tanke-eksperiment, eliminerer alle være-

muligheter, alle forandrings-muligheter, alle ingredienser, saks-forhold, virkninger og styrke, som kan danne 

bevisste og ubevisste former i en eksistens eller tilværelse.  

Vi fjerner, tar vekk, tilintetgjør, lar alle disse saksforhold, muligheter og virkelige virkninger opphøre 

fra alle tenkelige og utenkelige verdener om slike finnes, enten de regnes som åndelige, materielle, konkrete 

eller abstrakte, bevissthetsformer eller stoff, naturkrefter, kjente fysiske krefter. Ved denne eliminasjons-

prosessen skal det vi fjerner, fjernes med det kriteriet, kravet, om at dette ikke skal kunne gjenoppstå, hverken 

av seg selv eller av andre funksjoner av det som enda ikke er tatt vekk, fjernet, opphørt å eksistere. Det skal 

fjernes slik at det aldri mere kan gjenoppstå.  

 Ut fra dette kravet, betingelsen, så fjerner vi altså alle væremuligheter, rom, plass, tomheter som kan 

fylles og tømmes, ingenting-er som kan fylles eller tømmes, alt som kan gi endrings-muligheter, forandring, 

tid, bevegelse, virkninger, styrke, kraft, energi, stoff, saks-forhold som kan gi egenskaper til noe av dette, 

enten det er kjente eller ukjente verdener, himler, helveter, ondt, godt, bevisst, følsomt, men også fra ukjente 

og kjente dimensjoner for all forandring, virkning, saksforhold og egenskaper her, uansett om dette er 

ubevisste eller bevisste funksjoner, eller energier, krefter i slike systemer.  

Poenget er at også meninger, tro og viten, livssyn, tanker, forestillinger, følelser, sinnsstemninger, 

vilje, håp, åndskraft, naturkraft, at all årsak og virkning til slike systemer skal elimineres. Dette inkluderer da 

også begrep som å skape, gjøre, få til, lage, virknings-egenskaper, alle endringsmuligheter, der også 

«plutselig» tas vekk. All årsak, virkning, grunn. Alt som er mystisk eller logisk fjernes. 

 De kjente og ukjente være-muligheter, verdener, dimensjoner som kan inneholde endringer, 

virkninger, at det blir en forskjell, at noe kan skje, skal altså fjernes. Og likedan gjelder for alle forandrings-

muligheter, som under et er denne totale forandringsmuligheten, fjernes fra alt. Om det er stive eller 

foranderlige former som egenskap, mønster, visjoner, forestillinger, vilje, virkning, som kjente eller ukjente 

årsaker og virkninger eller årsak til at noe kunne være, var, er blir, endres, så skal dette, enten det er mystisk 

eller logisk, fjernes. Alle ingredienser av alle bevisste former, ubevisste, som tanke, forestilling, ånd, livs-

egenskaper, livs-funksjoner, livs-årsaker, og likedan det som befinner seg mellom liv og død, himmel og jord, 

skal slik fjernes.  

 Alt som eksisterer, eller som man mener finnes, skal altså som være-mulighet, eksistens, forandrings-

mulighet og endring, virkning, bevegelse, energier, og ingredienser (alle saks-forhold), tilhørende liv, død, 

åndelig og fysisk, sjel og legeme, og andre nøytrale tilstander i forhold til dette, positivt, negativt, ondt og 

godt, virke-mulighetene, og det som kan virke sin eksistens, at egenskaps-muligheter skal slik fjernes. Her er 

hverken dyr, menneske, Gud eller djevel tilstede mer.  

Åndelige, materielle og immaterielle, stofflige, fysiske former har opphørt, er fjernet. Det finnes ingen 

like og ulike funksjoner deler, bevissthet, fysisk egenskap, hverken som væren, eksistens, forandring, endring, 

forskjell, eller som egenskap, form, funksjon. Får å få en form trengs en virkning, årsak, som gir form-

egenskapen, og det er en funksjon som her er fjernet. Ut fra dette får vi da dette helt spesielle og absolutte, 

totale ingenting som skiller seg fra det vi personlig oppfatter som totalt ingenting i forhold til det vi vet om 

eller tror på som tankeformasjon, visjon, der vi kun kan se at vi er til, men vi tenker ingenting, føler ingenting.  
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Det skiller seg også fra den formen der vi kan tenke oss at ingenting er og så plutselig at noe er, og så 

plutselig at det forsvinner igjen. Og det skiller seg klart fra at all endring fra øyeblikk til øyeblikk, slik sett 

oppfattes som at da eksisterer ikke det som var lengre og at det vi opplever er i ferd med å bli borte, og at det 

vi har foran oss enda ikke eksisterer. Fordi denne tanken forutsetter at det er noe som endrer seg, at noe var, 

og blir, og i dette absolutt ingenting så kan ikke noe oppstå, forgå, bli til og forsvinne. 

Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr FORSKJELL og FORSKJELL FRA. 

Definisjonen på dette «absolutt ingenting» vil da bli følgende: 

Absolutt Ingenting = uten forskjell, uten like og ulike, uten to like og to ulike, uten egenskaper, 

uten årsak og virkning, årsak og grunn, uten mening, uten mulighet og virkelighet, uten virkning, 

endring, den er uten den forskjell at noe kan skje da både forskjell fra noe og til noe ikke finnes som 

egenskap. Uten den ulikheten som kalles plutselig: Oppstå eller Forsvinne. Det kan ikke oppstå noe likt eller 

ulikt. Det er uten endringsformer som tid, bevegelse, virkning, utveksling, dannelse, skapelse, evne og 

egenskap, og heller ikke egenskap til at noe kan oppstå eller forsvinne. Uten energi, vilje, håp, bevisste og 

følsomme tilstander som gode eller dårlige, smak eller behag. Det finnes ingen mystikk og ingen logikk. 

I denne mer forkortete sekvensen legger jeg vekt på at Absolutt Ingenting her er utrykt som: 

 Uten forskjell, uten like og ulike, uten mulighet og virkelighet, uten årsak og virkning, uten 

mening. Uten forskjell som oppstå, forsvinne. Uten at forskjellen Å skje, kan skje. Det finnes ingen 

være-muligheter, eksistens, ingen forandrings-muligheter, en forskjell i tilstanden, uten ingredienser 

som form- og egenskap for kjent eller ukjent. Ingen mystikk og ingen logikk. 

At dette er uten ånd, materie, liv og død, bevissthet og ubevissthet, materielt eller fysisk, og selvsagt 

slik sett heller ikke noe immaterielt. (Immaterielt/Damman, henviser til at rom-tid og stoff, fysisk virkelighet, 

like gjerne i stedet for å være endelige og uforanderlige elementer, hardt, på samme måte like gjerne kunne 

være en kraft, og at dette har en funksjon som slett ikke har stoff som årsak til funksjon, sin virkning, men 

heller en endringsårsak det faste stoff som ide ikke kan ha.). 

 Arne Næss, Spinoza, Anaxagoras og Anaximander, henviser til at: årsak, prinsipp, driftsårsak lignende 

Aristoteles prinsipp, energi, er en funksjon: En virknings-funksjon der alt åndelig og fysisk er innunder en 

virkende kraft: En bevegelig, endrende enhet, grenseløs, motstridende, forskjells-utskillelse som vi kan 

skjelne, altså se forskjell på, som en energi, styrke, værende og konstant, en logisk virkende kraft.  

 Da dette absolutt ingenting er umulig, forskjells-løs, og at vi ikke får dimensjoner, rom, verdener, plass, 

oppholds-mulighet uten forskjells-egenskap, og heller ikke endringsmulighetene uten forskjells-egenskap, 

altså en forskjell i den tilstanden som er, til og fra slik denne var og til slik denne blir, og fortsatt har denne 

endringen(Aktivitetens-funksjonen), forskjell som blir forskjell fra seg som eksistens, så kan tid og bevegelse 

bli mulig, men uten er det ingen endringsmulighet til at noe kan skje, og videre at alle formegenskaper, 

energier og virkninger som saksforhold, de bevisste og fysiske prosesser og egenskaper, er umulig uten 

nettopp forskjells-strukturer.  

Alle disse egenskaper som væren, endring og egenskap funksjonelt virker som en forskjell som blir 

forskjell fra seg: En differensierende differensialfunksjon. Fordi Tid i punkt, tid i posisjon, tid i kontinuitet er 

her det samme for energi i samme punkt, altså styrken, og formen, rom, dimensjon, volum, og romslig 

egenskap, bevegelse og virkningskrefter, som det som gjør at gjøren og å kunne, blir mulig for det bevisste, 

det følsomme og det fysiske. 

 I forhold til dette kan vi med den forkortede versjon av intet: Absolutte Ingenting trekke noen 

konklusjoner. 

 Absolutt Ingenting her er utrykt som: 

 Uten forskjell, uten like og ulike, uten mulighet og virkelighet, uten årsak og virkning, uten 

mening. Uten forskjell som oppstå, forsvinne. Uten at forskjellen Å skje, kan skje. Det finnes ingen 

være-muligheter, eksistens, ingen forandrings-muligheter, ingen forskjell i tilstanden, uten ingredienser 

som form- og egenskap for kjent eller ukjent. Ingen mystikk og ingen logikk. 

 Absolutt ingenting er umulig, uten forskjell, uten likt ulikt, kjent, ukjent, Uten årsak og virkelighet, 

uten mulighet og virkelighet. Tilstanden kan altså heller ikke finnes, være, oppstå, forsvinne: Med et unntak: 

Det eneste som kan være er da i dette saksforholdet: at det bare det som er annerledes og motsatt av dette er 

det som kan være til, finnes, og det som er funksjonen til annerledes og motsatt, er forskjells-funksjonen. 

 Dermed føyer alle begrep som eliminert, og som ikke-er til, i absolutt ingenting-begrepet her, til at de 

alle kommer under forskjells-funksjonen: Mulighet og VIRKE-LIK-HET. At noe virker. Og gjerne likt med 

slik det virker. 



 

 

404 

Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr bare FORSKJELL eller FORSKJELL fra. 

 Ikke et ord å gruble over! 

 

Konsekvensen eller konklusjonen av Absolutte Ingenting-definisjonen her er at: Kun den totale 

forskjell fra dette intet kan være til, for at denne definisjonen skal være sann! Altså må det være en 

differensierende differensial-funksjon over alt i stedet, som uendelig og totalt. Dette betyr at det overalt 

oppstår samme funksjon som både er forskjell, som videre-føring, kontinuitet, og som endrer seg, blir forskjell 

fra seg, altså rører seg, fungerer, virker, som en total forskjells-funksjon fra absolutt ingenting. 

At vi da med differensial rom og med differensial bevegelse slik sett da i hvert punkt, kun får dette 

som en felles-funksjon av rom og bevegelse, som aktivt må bety vekst, da bevegelse ikke forklarer rom, og 

rom ikke forklarer bevegelse, men at de samtidig vil fungere sammen om de hjelper hverandre, så vil vi få en 

rom-bevegelses-vekst-funksjon som vi like gjerne da kan kalle en romtid-vekst-funksjon, eller romtid-

ekspansjons-funksjon.  

Som tenkt født hadde denne smelt rett inn i uendeligheten-(`s vegg), hvor den ikke kan vokse mer eller 

minske, og som vekst kun kan gi et total trykk inni i seg, en total ekspansjons-funksjon overalt, og slik som 

samme total konstante energi kun kan endre seg som like mengder rom-bevegelses-styrke, utvekslende, som 

likevektig balansert kraft og mot-kraft, bevegelses-energi og mot-bevegelses-energi.  

Testen av slike balanserte utvekslinger ga meg slik alle de fysiske lover: Eller Påstand: At dette er 

årsaken til at alle fysiske tilstander og fysiske lover er til, fungerer slik, og grunnlaget for geometriske og 

matematiske differensial-beregninger, for logikken, matematikk og tall, alle proporsjoner, og den mulige 

geometriske sammenligningen med samme kraft-modell. Så ganske Mad-Max er dette. 

 At vi ikke har oversikt over motkreftene, motkraften, enda, kun den konstante energi-utvekslingens 

tilnærmelse, E=mcc, for vårt lokale univers, universum, kosmos, betyr bare at vi ikke har full oversikt enda. 

Vi bare kan slutte at det er en høy energi-balanse frem til 99-100 prosent. Ikke så galt slik. 

 Her begynte også bevissthets-funksjoner som energi, styrke, felttrykk, logiske virkninger å gjøre seg 

gjeldende som forsknings-funksjoner. Fordi at forskjells-funksjonen er den som gir like og ulike, som igjen 

gir alle logiske satser som og, ikke, eller, både-og, enten-eller, hvis og gjenta, er-lik og tilnærmet lik, sammen-

lignings-funksjonen våre, og da kjent og ukjent, gjenkjennelsen, og slik husk og bevissthet har som virknings-

prosessen sin. Vi merker forskjell og forskjellen gir sammenlignings-funksjonene til bevissthet og følsomhet. 

Og forståelse på forskjellen bevarelse eller ikke i forhold til begrepet holdbarhet fysisk og psykisk. 

 Med denne Absolutt-Ingenting-definisjonen, som etterfølges av en logisk funksjonell som forskjell fra 

samme tilstand, den totale forskjell, så finner vi bare de forskjeller som egenskaper og former vi setter navn 

på og husker. Den totale forskjell er den eneste logiske eksistens-forskjellen utenom et umulig ingenting, da 

begge definisjoner oppnås. Absolutt ingenting og alt-mulig. At A-I-def er sann og ikke er til, er bare mulig 

om alle totale forskjells-muligheter er til i stedet. Altså funksjons-egenskapene. Total eksistens. 

 Det er nå vi får spørsmål om hva det er, hvem det var, hvordan verden, vi bevisstheten, følelser er 

mulig, og styrke, energier, fysiske former og funksjoner. 

 Det følgende virker da helt klart. 

Hvem er årsak til all eksistens? Bak det eksisterende finnes ikke noen kilde. Alle hvem og hvor er ikke 

bak alt men del av alt. Det finnes ikke noe utenfor alt som funksjonelt, fysisk eller bevisst kan forårsake 

tilværelsen, altså helheten av denne. 

Hva er årsak til all eksistens? Bak det eksisterende finnes ikke noen kilde. 

Hvordan ble alt til? Bak det eksisterende finnes ikke noen kilde. I følge Absolutt Ingenting så er det ikke en 

årsak utenom eksistensen selv. Eksistensen som fungerer slik den gjør har alltid eksistert med sin egenskap. 

 At bare noe som ER fører til eller gir noe som skjer, blir, eller at alt noe er gitt i dens virknings-

funksjon. At denne danner alle de differensielle forskjeller, funksjoner, kjente som ukjente, der det kjente er 

det vi gir navn til. Vi vet oftest ikke hva det vi gir navn til er, men navn og ord er retningslinjer, pekere kopier, 

henvisninger til det vi kommuniserer om. Vi kan kalle noe rom, tid, stoff, og bevissthet, uten å vite hva dette 

egentlig er, eller kan fungere som det gjør. Vi oppdager verden litt etter litt, og blir den stadig mer bevisst, og 

slik sett dukker det alltid opp noe vi ikke har sett før, og som har samme egenskapen som plutselig.  

En av oss kan ofte forklare hva det er, men mange har ikke ide om hva som gjorde at noe dukket opp 

og ble overasket; mystisk. Slik sett er det en ganske vanlig oppfatning at noe bare plutselig dukker opp eller 

blir til.  
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At noe vi ikke har sett før er da er en funksjonsmulighet som alt er til fra før av, som kilde, i samme 

energigrad som det som dukker opp, er det ikke alle som kan tenke seg. Slik sett blir skape, ide, kreativitet 

noe overraskende og plutselig, som at funksjons-sammensetnings-vilkårene ikke fantes fra før av. Det er bare 

at årsaken var ukjent, og da dukker alle ideer opp som vi synes passer inn her selv; ofte uriktige forslag. 

Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr bare FORSKJELL eller FORSKJELL fra. 

 Eksempel: Det er en plante(navn), som vi kaller gran-tre/evergreens, og altså navn, peker til dette; 

lignende det at vi kaller en person for Theodor. Det er ikke selve personen i sin helhet eller hans livsevner 

totalt sett, men en peker til denne gjenkjennelsen. Grovt sagt at bevissthets-ordet og saken peker til hverandre, 

og slik mest mulig skal være i overenstemmelse med hverandre. Også at noen oppfattes som fiender. 

 Bra, dårlig, er god beskrivelse av nedbrytende og oppbyggende holdbarhets-forhold for kropp, psyke 

og bevissthet, og fro naturen vi lever i, også i forhold til oss, miljø, og holdningene til alle og alt. 

 Navn gir gjenkjennelsen stort sett til en sak: Men hvorfor denne finnes, virker inne i seg, kan fungere 

på alle trinn gjennom hele seg, slik som et tre, en blomst, et rompe-troll, en celle, arvestoffet vårt, er oftes en 

gåte for de fleste. Konsekvensen er at vi ved å gjenkjenne noe og med navn, tror vi vet og kan forstå denne 

saken tvers igjennom, mens vi i det store og hele ofte ikke forstår noen videre del og funksjon inne i 

virksomheten til det vi henviser til.  

Venner kan tro de vet alt om den andre, mens de kanskje ikke vet hvordan alt innvendig i kropp, husk, 

bevissthet, psykens indre funksjoner fungerer. Dette hindrer ikke folk i å manipulere hverandre, fordi det er 

forholdet til de ytre funksjoner med rettledninger som manipulasjonen lar bevisstheten forholde seg til. Altså 

påvirkning om hvor noen skal stille seg til det ytre. Å gi bra eller dårlige vibrasjoner kan vi si, med de 

konsekvenser dette får. 

 Det er jo klart da den andre tilstanden ikke er mulig, at bare en av disse kan være, tvungent og selvsagt 

nødvendig om nødvendig betyr at det er en tvungen mulighet, altså en eksisterende virkelighet for årsak-

virkning. 

Alle spørsmål som hvem, hva, hvordan, hvorfor er altså helt gale spørsmål å stille til at alt eksisterer 

og fungerer, virker. Det riktige spørsmålet er Hvordan fungerer/virker det fysiske, hvordan fungerer 

bevisstheten, hvordan fungerer vi og naturen? Kanskje: Hvordan kan det fungere/virke! Det siste spørsmålet 

er besvart hva eksistens og funksjon virker. Dette fører uvilkårlig til de forskjellige funksjoner der vi finner ut 

hvordan noe fungerer av samme sak. Hvorfor alt er og virker, besvart.  

Dette kan ikke noen bevissthet eller natur-funksjon, ligge bakenfor, men kun innenfor. At de som alt 

annet, er del av denne helhetens eksistens, eller alt er del av den eksistensen så mange påstår at deler av det 

eksisterende er en utenomliggende årsak til. På den annen side vil utvekslingen forklare alt. At om dette har 

drift-virknings-funksjon og om så balansert, så vil denne funksjonen gi grunnlag for omvandlingene bevisst 

og fysisk. 

Da det er uendelig med virkemuligheter, men allikevel tvungen balanse, så oppstår det en viss 

sammenlignings-mulighet der vi kan skille oversikten vår i orden og uorden kosmos og kaos. Men funksjonen 

virker altså totalt logisk selv om noe er kjent og annet er ukjent for oss. 

Analysen av det funksjonelle alt-værende, av rom, tid, bevegelse og energi, stoff, egenskaper bevisst 

og fysisk, viser slik logisk funksjon som differensielle funksjoner i væren, endring og ingredienser som fysisk 

og bevisst. Dette henviser til at annen mulighet ikke finnes, at det bak dette kun er ingenting som er forskjells-

løst og definert ovenfor her. Hva vi kan omdanne, lage og skape av det som alt er her, er noe annet! Det er 

sammenligningsprosesser og tilpasninger, kjente og ukjente mer eller mindre bevisst, ubevisst. 

Drivkraften er med andre ord fullt mulig den vi egentlig ser direkte på som merkbare formendringer 

og hendelser rundt oss. Også balanse, likevekt, justeringer og uro i de enkelte balanser da de balanserer ut mot 

hverandre. Spørsmål eller Utsagn. Alle spørsmål, søk, lete, finne, sammenligne, tilpasse, husk, bevissthetens 

sammenlignings-prosess tilpasset andres bevissthet, følelser og den fysiske natur, virker slik at det fungerer i 

den grad vi kan klare å få det til, som at bevissthets-begrepene, bevissthets-oppfatningen finner en slags 

overensstemmelse, likhet mellom det bevisst oversiktlige og saksforholdet, tilstanden til en annen 

bevissthetsform, eller en naturform. I den grad det er mulig så er dette så langt, dypt, omfattende som vi logisk 

klarer å få dette til.  

Det er årsaken til at vi har tro på erfaringer, hva vi læres, og som virker tilfredsstilt gjennom at vi finner 

en løsning for bevissthet, følsomhet, fysiske og praktiske løsninger, kan handtere noe, også gjennom 

matematikk, geometri, og selvsagt logikken, sammenligningsfunksjoner som matematikk og geometrien er 

avhengig av. 
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Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr bare FORSKJELL eller FORSKJELL fra. 

 

Spørsmål kan i alle tilfeller omgjøres til utsagn, eller at utsagn, påstander, premisser kan gjøres om til 

spørsmål. Dette fungerer ofte som det vi kaller spørsmål og svar, men ikke som undersøkelse, forskning, 

dypere logiske sammenlignings-funksjoner. For mange er et svar godt nok, bare fordi det var et svar: Det skal 

ikke du tenke på, fordi dette er andres sin oppgave tenke på.  

Uten å spørre, undersøke, lure på noe, så vil vi ikke få et svar, med mindre vi gjør en praktisk eller 

logisk erfaring gjennom opplevelses-prosesser. Da blir for så vidt hvorfor og besvarelsen til i samme prosess, 

selv om vi ikke visste at vi ikke visste dette. Men vi sier da: Ja vel. Så det er derfor dette hender, skjer, at det 

er slik det virker, som årsak til slik det fungerer. 

Et Utsagn som at: Alt må ha kommet fra noe! Alt må ha blitt skapt! Kan gjøres om til spørsmål som: 

Er alt kommet fra noe? Er alt blitt skapt? Vi kan også spørre om alt kan ha kommet fra noe, eller kan ha blitt 

skapt av noe. I forhold til det nye begrepet der alt er alt og ingenting er ingenting og umulig, viser dette til at 

Alt er og at alt er bestandig, og at alt som oppstår og forgår er funksjonen til det samme alt som virker som 

omvandlings-prosesser, helst best beskrevet som utvekslings-funksjoner der det er balansert mengde 

omdannelse, og at alt virker tilbake på alt en eller annen vei, og er en funksjonell del av prosessene.  

Dette kan ligne litt på ideer om Karma og andre respons-funksjoner, i den grad vi kommuniserer og 

deler eksistens for livsløp, men er slett ingen sikkerhet for rettferdighet og likevekt i livs-funksjoner slik det 

hevdes. Når alt fungerer slik alt funger selv og alt er alt, og ikke kan ha oppstått fra det Absolutte Ingenting, 

men fra noe eksisterende funksjonelt, så er det ikke mulig at nettopp alt har kommet fra noe annet. Altså er 

utsagnet i forhold til dette begrepet om ingenting, feil. Alt har ikke kommet fra alt=fasit. Logisk.  

Alt kan bare ha kommet fra det alt som er, det som er, og som vi kaller i fellesbetegnelse for noe, fordi 

det er til og fungerer slik. Noe er her ment som alt noe, i den forstand at Noe brukes for å finne kilden i Alt 

Noe som årsak til det som oppstår og det som skjer, og sammenhengen i dette som enten: Årsak-Virkning, 

eller som en litt mindre nøyaktig form for årsak-virkning, Mening. Meningen med alt.  

Denne krever ikke noe svar, oversikt, annet enn at man mener at Noe, Alt, Noen, er årsak til at noe 

oppstår og forgår, lignende som, og ment som likt med årsak-virkning. At alt har årsak-virkning betyr at det 

er en sammenheng et sted, at det er rekkefølge i hendelser, eller at noen besørger en slik rekkefølge og er 

medvirkende til årsak-virkning gjennom lyst, vilje og bevissthets-funksjoner.  

En lyst, vilje behøver ikke å være bevisst villet. Spontan smak, spontan lukt, smerte, er slikt som preger 

oss gjennom arv og miljø-påvirkning, og som slett ikke behøver å ha annet som opphav enn behovs-systemet 

vårt, som er grense-satt som tåleevne, av hva som virker bra, dårlig, for bra eller for dårlig, og hvor godt eller 

vondt vi synes det som er bra eller dårlig er.  

Dette fungerer som rettledning for moral/etikk og Smaksfølelsen/affekten/Estetikken. Men både kropp 

og bevissthet er ikke forklart gjennom etikk og estetikk, enda dette er de holdbarhets-funksjoner som vi er 

avhengig av og virker som opprettholdelses-funksjoner. Konsekvensen er at smak og regler ikke er nok for å 

dekke opp tryggheten, der vi må øve opp graden av, eller sette vår tiltro til, det vi mest kan tro virker for 

opprettholdelse og trygghet. Det faste holdepunkt i livet som livssynet vårt setter som basis, refleksjons-bunn 

for tilværelsen vår, tryggheten, forståelsen, den grad dette har en større bredde, oppmerksomhetskrevende 

flate enn bare reglene etikk og smaken estetikk.  

Det er likedan med begrepet og spørsmålet og utsagnet som: 

Er alt skapt? Kan alt være skapt? Er noe skapt av ingenting eller av noe? Når alt gjelder absolutt alt, 

og ingenting er umulig eksisterende, uten muligheter, og bare alt kan være, så kan heller ikke alt være skapt 

av ingenting. For eksempel om det var ingenting så er det uten Gud og Natur, og det kjente og ukjente. Når vi 

snakker om lage noe, eller å skape noe, er dette som regel omvandlinger og kreativ sammensetning av noe, 

altså oppfinnsomhet i å se sammenhenger, til noe vi synes er fint eller nyttig, for noen ikke fint og unyttig. 

Gud er et begrep som defineres av troende som at han ER, Er Noe, Eksisterer, lignende eksistens. Da 

er han, eller det, verdens-ånden, den altomfattende kraft, nettopp det samme som element i og av alt det 

eksisterende, delvis eller helt. Om absolutt ingenting er umulig, så må Gud være noe annet, som vi har definert 

til eksistens og alt annet, alt noe, altet, at det finnes. ALT HAR BLITT SKAPT, ALT HAR BLITT LAGET! 

KAN ELLER ER ALT BLITT SKAPT ELLER LAGET?  
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Svar: NEI! Det må være noe tilstede som skaper og lager noe! Derfor er ikke alt, eller den 

grunnleggende eksistens-virknings-årsak blitt skapt eller laget, fordi alt innebærer alt, alt inneholder alt annet. 

Om Gud er til, eller at alt bare er logiske naturfunksjoner uten at det er en Gud til stede, så vil i begge tilfeller 

disse ur-krefter, energier, driv-krefter, virke-krefter, være slik at de må være til stede! Det kan ikke gå an at 

Ingenting er, og så skapes, lages, Gud eller Naturen, eller begge deler. Gud eller Naturen har ikke plutselig 

lagd seg, blitt til av intet. Bevissthet og fysisk natur er no-pop-up!  

Absolutt Ingenting forteller oss her at det umulige forskjells-løse ikke kan være årsak til alt, lagd eller 

skapt. Altså må en tilværelses-eksistens ha vært til, og i følge absolutt ingenting sin forskjells-løshet, så vil 

bare en motsats av dette ha funksjon, virkning som i begrep som skape og lage. Kort sagt: Det som skaper og 

lager er der i alt, eller som alt, eller som del av alt, eller er alt der. DETTE ER DERMED IKKE BLITT SKAPT 

ELLER LAGD.  

Det betyr at Hegel tar feil, og kun referere til det fysiske, det åndelige, bevissthets-prosessene, og 

logikken så langt denne rekker innenfor alt-noe, mens hans intet, heller mer er en bevisstløs-het enn at det er 

et virkelig intet, lignende at vi ikke er oppmerksomme på eksistensen når vi sover, eller ikke følger med godt 

nok, oppfatter hva som skjer. Hegel og Sartre får ingenting til å bety noe, til å virke. På linje med årsak. 

Hegels og Sartres Ingenting er differensielle ingenting-er av og i noe. Men de mener noe annet selv. 

At en kafe eller univers, alt, uten onkel, og uten bevissthet, er lik med ingenting, mens det heller er snakk om 

en tilstand. At noe er med eller uten noe betyr så klart noe. Vi mangler kanskje hammeren? Det er et behov 

som betyr noe som har mangelen. Uten saken på plass betyr noe, men det betyr ikke ingenting:  

At det vi kaller ingenting er tøysete. Det er ikke ingenting som betyr noe. Men behovs-oppfyllings-

grad mellom ingen dekning, eller full dekning av behovet. Det er også klart at funksjonene som det 

sammenlignes med hos Sartre også er Avtalen og Behovet til niese og Onkel. Kilde og formål for et møte. 

Lignende for Hegels utviklings-tanke og dets forfall av den endelige oppstandelsens mål som fullendt og 

full-bevisst, Gud. Som blir til intet, sovner. Det at noe ikke er som avtalt, ikke viser formålet, er uten en av 

brikkene som det klart uten tvil må finnes i sammenligningen, slik at det er uten bestemt posisjon.  

Det er avtalen behovet, onkel og saken som er målet: Målet er ikke oppfylt, avtalen brutt, behovet er 

sviktet og vi kommer inn i let, søk, finn det som er forventet sak. Ikke ingenting. Ingenting betyr bare ikke 

tilstede på gitt posisjon til rett tid som avtalt. Det betyr at noe kan være i veien med onkel, stedet, posisjonen, 

tiden. Det er ikke ingenting som betyr noe. Men formens utseende og virkning. Formvirkningen er der, men 

ikke slik formvirkningen skal være etter avtalen.  

Det er akkurat det samme som en blå hest som skulle vært rød. Dette fører til at formen kafe og onkel 

bare er kafe, og det stemmer ikke med avtalen. Vi forenkler og kort-fatter dette som et begrep, sammenlignet 

med ingenting, som at det ikke finnes noen kilder å sammenligne med som noe. Nei det var ikke der eller var 

ikke slik, og som slett ikke betyr ingenting. Det kan være på sin plass å avsi ingenting som kilde-virkning ut 

fra de bevisste, følsomme og fysiske avtaler og løsninger og feil ved dette. 

Konsekvensen er lignende Bertrand Russell sitt utsagn om at Alt ikke er relativt til noe. Bare innbyrdes 

relativt. Alt står ikke i forhold til ingenting eller noe annet. Absolutt Ingenting som umulig og forskjells-løst, 

forteller at alt ikke er skapt eller lagd, men ER.  

Så vi kan tilføye at: ALT ER IKKE SKAPT ELLER LAGD ELLER VILLET, OG ALT ER IKKE 

RELATIVT, GYLDIG SOM EN HELHETS-SAMMENLIGNING AV ALT UNDER ETT: EKSISTENS. 

Naturen har ikke skapt naturen, og ingenting har ikke skapt naturen, og det kommer ikke fra noe sted. 

Det er heller slik: At naturen og dens funksjonsgrunnlag har alltid eksistert, og det samme ville det være med 

om Gud og Alt settes som sammenlignbare begrep. Det er lov å tro på bare den ene eller begge. Men 

funksjonelt er det helt andre vilkår som er bestemmende for den differensialt virkende eksistens. 

Hva som er villet eller ikke, kan settes sammen eller omdannes, som bruks-begrepene skapt, laget, 

kreativt, oppfinnsomt, smarte ideer, forstillinger, og er med andre ord en prosess-omvandling av det som alt 

er til av alt funksjonelt, og dette gir at Alt fungerer av seg selv, selv-funksjonelt, eller kort bare, er alt-

funksjonelt-virkende. Dette er en drivkraft-funksjon, energi-basis, som er både endrende og gjennomgående i 

det alt-værende, og slik sett gir alt en virkende funksjon som utvekslings-funksjoner. 

Å oppstå og forgå er en forvandling, omvandling, forandrings-prosess. En etter alt likedan balanse-

utvekslingsprosess. At Alt er, og ikke kan annet enn å være alt-funksjonell. At alt er bestandig, alltid, holdbart 

bestående, slik vi kaller evig værende, evig tid, altså bestandig og konstant som summa, en konstant energi. 
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Om vi nå i dette altet da kan lage noe bevisst, sette sammen noe, eller at det oppstår en bevissthet, eller 

finnes en bevissthet som kan lage noe, sette noe sammen, endre energiene, formene, hendelses-virkninger, 

som vi kan kalle oss selv, eller Gud, så kommer vi inn på helt andre spørsmål om graden tillit til hva som er 

årsak og mulighet i den bestående tilværelse. Og her er det ikke enighet om hva Gud eller Natur er i stand til, 

eller hvordan det kommer i stand.  

Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr bare FORSKJELL eller FORSKJELL fra. 

Konsekvensen er også så langt, at dette er et spørsmål om tillit, tro, holdepunkt, det faste holdepunkt i 

tilværelsen, i hvilken grad rettledning eller oversikt, orientering hver person selv har i livet, uansett hvor 

frustrert eller stødig noen er. Dette, livssynene, er helt uferdige forestillinger sett ut fra et logisk perspektiv for 

begrepet alt, ingenting, tilværelse og årsaks-sammenhenger. At mennesket vet lite av hva det selv kan tro og 

vite, og hva som er mulig å tro og vite om sitt eget eller generelt alt, er lite. 

Ut fra dette er alt hverken skapt, lagd, oppstått eller forgått som eksistens, og i alle fall ikke fra absolutt 

ingenting totalt sett. At alt noe, eksistensen, er en slik funksjon selv som en vekslende og balansert funksjon 

av sitt eget like-funksjonelle overalt, med alle mulige omdannelses-formasjoner, men gitt ved møte mellom 

nettopp de indre formasjoner. Dette har de logiske funksjoner som bevissthet, følelser og naturfunksjoner har 

og er som funksjoner. Hendelses-funksjonen, drivkraften.  

Det er, i følge lignende oppfatninger som definisjonen her av Absolutt Ingenting, fra oldtiden og til 

Einstein og Russell, slik sammenligning som får Einstein til å si at alt eksisterer, at det er uro istedenfor ro, at 

absolutt ro ikke er mulig, at det er bevegelse og virkning i stedet for Ingenting, at det som eksisterer rører på 

seg, endrer sine tilstander relativt, og at alt(all eksistens som innholdet i det), gir at ALT=Relativt!  

Einstein og Bertrand Russell tar tak i noe som ikke er like alminnelig vitenskapelig sett i begrep om 

tomhet, ingenting tomrom, nemlig at der er avstander, altså differensialt, retninger, opp og ned, til sidene, 

posisjoner og relativitet slik, og likedan for bevegelser i rom, at vi sammen med alle retninger, det forrige og 

det neste har noe som heter til og fra, altså også tiltrekning og frastøting, og endring i avstander og virkninger 

i rommet differensialt. Som det relative i forholdene fysiske og stort sett også bevissthets-sammenligninger.  

Lignende er det med Bertrand Russell. At Ja, Alt = bevegelse, endring, om vi vil virkning, men ikke 

alt samlet i seg selv, Helheten til altet står ikke i forhold til annet, altså kun ingenting, og som da neppe er til. 

At Alt forholder seg kun til seg selv uten noen sammenligning, relativt. Alt innhold er derimot i bevegelse, og 

dermed relativt. At energiendringene, bevegelsesenergiene, er relative.  

Det samme som Einstein kan si om sin rom-bevegelse, kalt rom-tiden, og som da er at alle bevegelses-

energier er relative som fysisk natur. Stort sett mener Einstein og Russell det samme om våre begrep, 

bevisstheten og følelser, at vi også er relative i våre funksjoner, over tid, fra øyeblikk til øyeblikk, og i forhold 

til hverandre og forståelsesmåtene mellom oss og alle virkninger vi stort sett kjenner til som er under endring. 

Bertrand Russell betviler klart en Gud. Einstein lekte litt med ateistiske tanker i ungdommen, men her 

hadde han også innhentet en del klare tanker om tilstander, og han har utrykt at han ikke trodde på at Gud 

hadde skapt verden og den fysiske natur, naturlovene. På den annen side får han med tiden et utvidet syn på 

disse felt-energi-kreftene han legger frem, og han anser dette som både en bevisst og fysisk natur som kan stå 

i samme energi-sammenheng, at sanser og behov er tilknyttet dette og bevisstheten. På spørsmål i den senere 

tid om han tror på Gud, så svarer han at det ikke er i den formen andre tenker seg, og om det er en Gud eller 

ikke, kan han ikke svare sikkert på. Denne unnlatelses-manøveren kan altså bety både Tro og Ikke-Tro. 

Slik havner Einstein litt slik som Spinoza, som sier at Alt(et) er en logisk virkende kraft som står frem 

som tanke og utstrekning, og det er likegyldig om vi kaller denne Naturen, Substansen eller Gud. Også Spinoza 

ser helt vekk fra at intet eller absolutt ingenting er der i stedet for alt eller at dette virker, men at det er en 

bestandig kraft som er værende, og ikke kan forsvinne eller oppstå før eller siden.  

Lignende som Anaximander: At ALT, det ENESTE MULIGE, er ETT-BEVEGELIG OG 

UENDELIG, OG DETS PRINSIPP ER DET GRENSELØSE. At det er ETT betyr at det er kontinuitet og 

fellesfunksjon for hvert sted som finnes av slik enhetsegenskap. Altså relativitetsteorien fra 600 før vestlig 

tidsregning. Vi kan sikkert si det slik også: At alt er et produkt av bevegelse og utstrekning, og som han mente 

var gjenstridig, altså kraft-motkraft, slik eleven hans mente, at det var en balansert utveksling i dette.  

At Det Eneste Mulige er alt, betyr at Ingenting er umuligheten, som Parmenides, Pythagoras, 

Empedokles, Aristoteles, Platon, Sokrates, og viktig, Heraklit og Anaxagoras slutter seg til. Selvsagt kan vi si 

det samme om Plotin og Augustin, og de arabiske filosofer på 950-1050-tallet, men det er tydelig det samme 

for Thomas Aquinas, Arkimedes, Leonardo da Vinci.  
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Alt tyder på at Kepler, Galilei, Bacon og ikke minst Descartes mener det samme. Newton virker sikker 

på det samme. Også Leibniz, Hume, Kant, Schoppemhauer, Marx, Nietzsche, og de fleste filosofer og 

vitenskapsforskere mellom 1900 og 2000. Hva som sies etter 2000 må tas opp i egen fatning. Men Einstein, 

Russell, Dirac Hawking ser ut til å ha samme mening. 

Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr bare FORSKJELL eller FORSKJELL fra. 

Ingen historisk person uansett geni, har vurdert, forsket, analysert og sammenlignet slike alt-funksjoner 

og ingenting-funksjoner som det kastes vilt rundt med. Ingen av disse store forskere, visdommer, har tatt opp 

de egentlige logiske grunnene til hvorfor ikke ingenting skulle føre til noe, hvorfor det ikke er mulig. For 

mange er det nemlig mulig. Et stort og et lite ingenting i kjøleskapet, likt med størrelsen på forskjellen i 

tomheten, plassen.  

Den rette grunnen er at ingenting som absolutt betyr å ta vekk, fjerne, eliminere alt, og det er inklusivt 

endringer, forskjeller som like og ulike, muligheter og virkeligheter av alle typer bevissthet og være-

dimensjoner og egenskaper kjente eller ukjente. Da får vi ett forskjells-løst ingenting som er umulig, altså uten 

muligheter og spesielt grunnet at forskjells-funksjon som rom, forskjells-funksjon som tid og bevegelse, 

virkning, og forskjells-funksjoner som egenskaper bevisst som fysisk ikke kan dannes.  

Uten forskjell kan ikke noe skje, altså hende, oppstå eller forgå. At det oppstår ingenting er altså umulig 

også. Det motsatte av det forskjells-løse, er total forskjell slik vi gjenfinner i rommets utvidelse og retninger, 

avstander, og i tids-funksjoner, i bevegelse og uro, altså en felles-knyttet forandrings-funksjon for disse, kalt 

endringer. Og videre at egenskaper og funksjoner, virkninger og styrke virker slik med sine endringer, og også 

den funksjonelle logikk, at følelser og bevissthet merker forskjell: Er logikken, all logikk, også for mystiske 

funksjoner. 

Dette at ingenting bare kan opprettholdes som umulig betyr at forskjells-funksjonen vi har i stedet er 

total. Det motsatte annerledes enn absolutt ingentings forskjells-løshet er alt-noe som den mulige totale 

forskjell overalt i stedet. At det forskjells-løse og mulighetsløse uten virkning til at noe kan skje, uten årsak 

og virkning, eller VIRKE-LIK-HET, er det som er grunnlaget som den logiske faktoren og begrunnelsen for 

at dette ikke kan godtas som årsak og virkning til hendelser bevisst eller fysisk.  

Den Formelle logikk har i alle fall inntil nylig, ment at form er alle tings årsak, og nå også virknings-

former. Det er en bedring. Men utsagnet om at Absolutt ingenting eller ingenting ikke er godkjent som årsak 

eller forklaring, er ikke logisk begrunnet, om de ikke tar inn denne definisjonen av Absolutt Ingenting. Fordi 

det er kun her vi med sikkerhet finner en forskjells-løs og umulighet for ingenting-et som årsak til noe, eller 

som årsak-virkning, eller som grunn, opphav til Alt eller all eksistens. 

Jeg drister meg til å påstå at den totale forskjells-funksjonen skaper virkning selv om den alltid har 

vært, og at dette skaper utstrekningsbevegelsesproduktet som virker som en styrkekraft som uendelig utvokst 

vil veksle mellom kraft og motkraft i en endelig total energi. At det er virkningsfunksjonens differensierende 

differensial-funksjon som er virknings-funksjonen som danner former og endringer, og at det ikke er 

opprinnelige former eller virkningsformer som er opprinnelsen til at former og endringer skjer. Virknings-

former er produkter av en differensierende virkningsfunksjon. Å kalle en spade for en spade. 

Definisjonen av Absolutt Ingenting slik som her gir at kun en total forskjell kan finnes, som 

grunnfunksjon i tilværelsen, og som det mulige i motsetning til dette absolutt umulige ingenting alene. Som 

umulig, forskjells-løst, s kan det heller ikke eksistere, og at dette ikke-ER.  

At det eneste mulige er at det ER, hvilket betyr eksisterende, er til. Tilværelsen. 

Ut fra alt som er sagt til nå under dette med Absolutt Ingenting, væren, tilværelse, eksistens, så vil jeg 

samle de utsagn og påstander som jeg utleder av dette begrepet. 

Det forteller hvorfor noen-ting må være og at det må være totalt differensialt, da begrepet selv som 

mulig og virkelig ikke kan oppstå. Det betyr også at alle endringer kun kan skje i alt, intet annet sted. 

Det betyr da også hvorfor tilværelsen, verdens vilkår, eksistens og endring må være her. 

Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr bare FORSKJELL eller FORSKJELL fra. 

Logikk eller ikke, ut fra forskjells-funksjonens virkning, en differensialfunksjon: 

At vi kan merke forskjell på noe, alt noe, sansning, følelser, fysiske egenskaper, behov, stemninger, 

styrke, kraft, energi, virkninger: Alt som forskjells-virkninger.  
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Og at det faktisk derfor er en virkning i det vi ser som er forskjell, differensialt. Gåten om logikken, 

også deler av fornuft, forståelse, forstand bygger på de samme sammenligningsfunksjoner av hva som er likt 

og ulikt, hva som er-likt, =, og hva som er ulikt, ikke-er, not-like, eller Not-funksjon, at det vi søkte ikke er 

der, ikke er slik, eller ikke eksiterer. Funksjon kan ha to stillinger, på og av. Av noe som er ekte tilfeller, 

eksistens, men som virker motsatt av hverandre funksjonelt, eller kort og godt virker eller ikke-virker.  

Disse forskjeller som like og ulike benyttes til å bygge alle logiske satser fra forskjells-funksjonen som 

gir like og ulike, og videre de logiske satser, og, ikke, eller, både-og, enten-eller, hvis som alternativ er-lik, 

eller alternativ ulik, og gjentagelsen(e), altså det vi kaller if og repeat, hvorpå vi kan bygge while, dersom, av 

if og repeat, og hvor lik og ulik benyttes som enhets-dannelse som lik, ulik, tallet 1 og antallet, tellere og 

nevnere, og enhets-verdier, og skille på orden, uorden, kaos og kosmos, graden vi har av oversikt eller ikke.  

At vi kan bygge tellere, adderings-funksjoner, regne-funksjoner, fremvisning-skjermer etter endring 

av signaler som skal vises i form av bilder og lys, og bevegelser, altså robotarmer, eller grabber på gravere, 

og språk-tolknings-programmer, dekodere, der kryptering betyr at uansett symbol så kan vi få tilbake 

betydningen ved å pakke det ut samme vei vi pakket dette inn. Og selvsagt gjenkjennelses-mønstre for 

ansikter, hender, øyets iris, blodtype, fingeravtrykk, handlemønstre og bevegelsesmønstre, og slik sett meget 

av følelsesmønstrene, adferden til folk. Ikke minst DNA og gen-koder for hva vi har funksjonelt og ikke som 

aktive og passive funksjoner, enten det gjelder sykdommer eller arvelige virkninger, og hva som kan bygges 

som virus- og bakterie-resistens. Alt dette er sammenlignende tilpasningsfunksjoner. Differensialt. 

Forskjells-funksjonen løste logikkens gåte! At intuisjon er å merke forskjell, akkurat som fornufts-

funksjoner, men også følsomhets-funksjoner, erfaring, husk, gjenkjennelse der lik og ulik står for kjent og 

ukjent, gjenkjennelse som er hva bevissthetens sammenligningsfunksjon merker, prosesserer for å merke husk, 

og sammenligninger av sans, behov, stemning, fysiske og bevisste funksjoner. At intuisjon er å merke forskjell 

har også vært en dunkel klargjøring tidligere. Vi kan merke dette uten å finne ut akkurat hva som er forskjellig, 

og vi kaller det anelse, skygger, dunkle fornemmelser/føling. 

Når samme differensialfunksjon gir de fysiske lover slik jeg oppdaget disse, har jeg grunn til å si at jeg 

stoler på denne oppdagelsen. De samme funksjoner gjelder også for selektive partikler, altså logiske 

funksjoner som ved grunnstoffer og fordeling av partikler og fjernvirkning, nærvirkning, energi-endringene 

og tetthetsforskjell i styrke, energi. Altså hva som fordeles som bevegelse og hva som virker potensielt 

virkende i stoffer og felt ellers.  

At også bevissthet og følelser har lignende funksjoner kan tyde på at dette er en og samme til-grunne-

liggende kraft-virkning i forskjellige masker, utgaver og virkninger. Følelses-styrke-virkningen kan altså da 

mulig oppstå som annerledes enn de enkle begrensede eksperimenter og virkninger av ordnede elektriske 

lover, magnetiske, slike forskjellige naturfunksjoner, i forhold til et bevissthets-felt og følelses-virkende felt.  

Følelser starter alltid en styrke-virknings-forskjell, at vi merker dem, og inkluderer ofte flere følelser 

fra forskjellige områder som møtes, og kan slik kunne bidra at vi får feltstyrkevirkninger med helt annen 

oppbygnings-karakter enn det som enkle ordnede fysiske lover og teknisk virkning viser. 

Jeg kan, trenger, har behov for, lyst på, ønsker meg, er interessert i, å ha/få/gi/ta/kunne/gjøre/lage 

noe, få til, unngå, ikke ha del i, det som har med mitt eget forhold til et saksforhold å gjøre. Styrken i følelsen 

jeg har får dette saksforholdet er stor eller liten. Og det er denne summen vi kaller vilje og viljes-grad: 

Oversikt, orientering, årsak-virknings-rekkefølge til, Kontroll, Bestemme, Makt, dominere, bli best, alt vi kan 

som kan oppfylle dette om det ikke går for mye på bekostning av noe annet. 
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Doppler-resonans, overtrykk, gravitasjons-bølger 
 

Når partikler og felt danner et overtrykk utbalanseres dette samtidig med gravitasjons-trykk-

motstanden. Ut fra alt jeg har skrevet om gravitasjonen, og driftsfunksjonen, så betyr dette at et overtrykk 

fører til slikt som at elektronet avgir radiostråler, lys, varme. Ett elektron kan også da ved en gitt verdi styrke 

på overtrykket, hoppe et skall ut eller hoppe ut av atomet. Slike overtrykk balanseres ved slik effekt i det 

trykklandsskapet som felt og partikler oppholder seg i, og gjelder likedan alle store masser.  

Eksempel er alt som eksploderer, eller også sorte hull. Når masser trekkes inn i sorte hull, så avgir de 

også mindre mengder gravitasjons-bølger. Om to store sorte hull faller sammen til ett, så avgis en stor 

gravitasjonsbølge for at rommet rundt må kompensere dette gjennom at mindre mengder trengs for å drive de 

to virvelkulene, som nå blir til bare en hvirvel-kule, og overskuddet blir en tilsvarende økning i gravitasjons-

rommets balansetetthet, altså tilbake til rommet. Da lys og gravitasjon har samme hastighet så oppstår 

sjokkbølgen, fordi gravitasjonen danner en viss resonans. Denne slipper allikevel unna som balansering av 

styrkemengden fordelt utover i alt omliggende rom. 

Lokalt fungerer nok dette som en viss doppler-effekt også. At svakere og sterkere krefters retning gir 

en pulseringseffekt i området, og som godt kan kalles doppler-resonans. Lokalt skjer det samme med felt, med 

magnetiske, elektriske og gravitasjons-balanserte felt, objekter. Som med Tesla, at om det er en stor nok 

energifrekvens i den elektriske utladningen, selv om det er 60.000 volt, så dør ikke dyrene og menneskeene 

allikevel om det er et videre utladningssted. Rommet er alt mettet, balansert i felt og partikler ut fra 

gravitasjonsrommet.  

Gravitasjonsrommet kan vi anse som en super-flytende aggregat-tilstand, med et ekstremtrykk i 

forhold til masser. Men det er balansert turbulensvirkning mellom og i alle områder slik at kun der balanse-

forskjellen er fo stor, så dannes det partikler som motvirkning til disse bevegelses-styrker som også er 

trykkvirkninger i positiv, negativ retning for gravitasjons-massen. Når en stor ladning skal utveksles til et sted 

med kapasitet til å utbalansere dette, vil styrken som passerer mindre objekter slik ikke rekke, og ikke klare å 

utveksle slik energi, og gravitasjonen lokalt rundt partiklene klarer heller ikke dette.  

Da vil det oppstå kun en ut-svelling, eller inn-skrumpning av størrelser, det vil si at objekter utvider 

seg litt, eller trekker seg sammen litt etter mengden og type slik spennings-, eller trykk-kraft. Hastigheten på 

et slikt, om vi vil lyn, ladning, kan ikke kompenseres eller balanseres av omliggende gravitasjons-rom og 

partiklene som alt er i balanse, og denne bølgevirkningen kan godt minne om noe jeg vil kalle en doppler-

resonans, en øking av størrelse og tilbake til normalen igjen, likt som en slags skvulpe-effekt.  

Denne doppler-effekten er ikke kjennetegnet av spesielt forholdet mellom frekvenser som går til og 

fra i avstand mellom objekter slik som lysfrekvenser, men gjelder mer lokalt feltområdet som er balansert og 

ikke klarer å utveksle energien som kommer inn, og ikke har tid nok til dette, fordi de rettere feltlinjene som 

passerer ikke er i størrelsesforhold med hva som partikler kan fange, utbalansere, eller mette. I svakere 

styrketilfeller vil partiklene klare utvekslinger med å ionisere seg og omkoble seg, avgi eller oppta energier.  

Men så sterke frekvensenergier vil måtte passere området som om de mindre strykemengder av 

partikler og felt ikke er av betydning. Forholdet er slik at den mer rettlinjede energi-felt-mengden og dens 

styrke ikke rekker eller klarer å utføre en plutselig pi-sirkulasjon i objektet, fordi styrken i retningen ikke 

klarer forsinkelsen ved å runde av i svake partikler som ikke kan balansere disse felt-linjene. Stryketettheten 

til det gjennomgående passerende feltet er også for sterkt til å å ikke rive med seg den samme mengden 

feltstyrke som forsøker å stikke av.  

Feltlinjene blir straks brutt og klarer ikke å inngå som en planck-forskjell som forblir værende igjen i 

objektene. Noe vil alltid reagere, tas opp, lys, varme, reflekseffekter, men hovedmengden i slik som i Teslas 

eksperiment, danner i hovedsak kun en nesten helt gravitasjons-bølgelignende skvulpe-effekt av samme 

masse-energi. Og denne økende energien, volumet, danner en mot-virvel av gravitasjons-kompensasjon inntil 

det elektromagnetiske feltets virkninger har passert, og trekker seg så tilbake igjen kompensert av partiklene 

som synker sammen til normalen igjen. Dette er bare et av flere mulige scenarier som er mulig ut fra hvilken 

type felt, og polaritets-forhold som oppstår.  

Det er balansetrykkets overtrykk som bestemmer når de kjemiske reaksjoner som eksplosjoner skjer, 

likedan som at store masser eksploderer, enten det er nøytronstjerner, novaer, sorte hull, hvite hull, kvasarer, 

og hva vi enn finner slik, for eksempel nøytroner som skyter ut et elektron og danner hydrogengass etter 13 

minutter i vakuum. Med utlyst stråling, at massen omdannes til lys så øker hastighetstrykket, eller trykkbølgen. 
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Forskjell og det forskjells-løse 
 

 

Forskjell: Forskjell beskriver at vi har to tilstander eller fler, eventuelt uendelige faktorer som en 

tilstand kan sammenlignes med. Den enkleste er om vi har en faktor, eller ett 1-tall, en av noe, i stedet for at 

det ikke er noe tilstede, slik som ingen slik tilstand, eller flere tilstander, eller ingen i stede for alle, eller 

uendelig mange. Vi kan benytte oss av dette, som at vi har 1 i stedet for 0, som fremdeles kan bety et eple, 

eller ikke-eple. At vi har en virkning i stedet for ingen virkning.  

For eksempel kan vi tenke oss et punkt, i stedet for at det ikke er noe punkt. Vi kan også tenke oss at 

det er to eller flere punkter, eller alle, eventuelt uendelig med punkter. Det samme gjelder for begrepet 

posisjoner. For Tall. Det samme gjelder for gitte sammenhengende stykker tid, lengder, former, bevegelser og 

virkninger som er sammenhengende. Eksempel en snurrende ball. Alt som er hundre prosent 

sammenhengende uten skillelinjer, stopp, uten overganger, men kun fortsetter vil det også gjelde for. Vi har 

altså to typer forskjell slik. Opphakkete strekninger, egenskaper, former, bevegelser, virkninger og sammen-

hengende slike strekninger, egenskaper, former, bevegelser virkninger. 

Sammenhengende strekk, eller sammenhengende bevegelser som ikke har avbrudd, slik som tomt rom, 

tomhet, strekninger, og jevne bevegelser, virkninger, kalles kontinuitet, ved akademiske, vitenskapelig, i 

mange saks-tilfeller, både filosofisk, fenomenologisk, dialektisk, hermeneutisk/forståelses-formene, og 

teologisk, i mange ideologier, i alternative livssyn, og i de fleste vitenskapsmodeller for kontinuitet. Dette er 

en type forskjell som hele tiden har det neste og det forrige på samme måten som at punkter og posisjoner, 

tall, mange oppfatninger og språk-definerte tilstander, ord, slik har det neste og det forrige.  

Men der ord, tall, punkter regnes som noe som er alene, med stopp og start, adskilt fra annet; som type 

forskjell. Forskjells-hopp, eller forskjell der en neste finnes selv om den er helt inntil, men ikke er den samme, 

selv om den er av samme type, og slik at det er mange egne adskilte faktorer, så er kontinuitet, sammen-

hengende, det samme som at det ikke er egne adskillelser i visse strekk, det som angår posisjon og posisjons-

virkning, at det utbrer seg langt mer enn det som er helt avgrenset satt sammen.  

Det å tenke seg en strekning, en meter for eksempel i rommet, som at denne er oppdelt i adskilte og 

mange, kanskje uendelig med punkter, eller med avbrudd i strekket som forskjell, det forrige og det neste, så 

virker kontinuitet, sammenhengende slike strekninger og former, bevegelser, virkninger, slik at kontinuiteten 

mangler avbrudd, begrensninger i den delen som er oppgitt som kontinuerlig. Virkninger og bevegelser kan 

øke eller minske i intensitet også som kontinuerlige sammenhengende funksjoner, tilstander.  

Jeg har derimot vist at vi ikke kan få kontinuitet i rom med tall-definisjon, punkt-definisjon, slik 

matematikken og geometrien beskriver dette, hverken for rom, tid, bevegelse eller former, virkninger. Vi kan 

heller ikke få endring. At punktet, tallet, ikke bare kan endre seg. De mangler egenskapen til å utgjøre en 

forskjell som bevegelse, virkning og til å fortsette, altså virke videre som rom, bevegelse og romslig virkning. 

Men også i matematikk og geometri forestiller man seg kontinuitet i mange tilfeller. Dette benyttes i enkelte 

gamle kosmos-modeller og i mange ny-moderne vitenskaps-former. 

I filosofi, teologi, vitenskap så finnes det altså mange forståelses-former som nevner en slik helhet av 

kontinuitet, et sammenhengende hele, et enhetlig og helhetlig kosmos, verden, tilværelse, ett Alt, en åndelig 

kraft, en naturkraft. Ofte blir tomrom, og tomhet forstått slik som en kontinuitet. Eller kontinuerlig form. 

Mange tenker seg tid, rom, virknings-funksjon i alt, som evig, alltid, bestandig og sammenhengende. 

Det er en av de populære forestillinger i enkelte jødiske, teosofiske, astrologiske, andre religiøse, men også 

ideologiske modeller, forståelser av verden, alt, en helhet som er i virkende endringer med formdannelser. At 

de fleste tilstander virker forgjengelige i sin form. Liv-død.  

Alt forvitrer og bygges opp nytt. Alt kan oftes gå over i en annen form for energi, kraft, struktur, tettere, 

utflytende, og tilsvarende fortette seg igjen, eller løse seg opp. At noe samler seg, smelter sammen, eller 

oppløser seg, kan altså forstås både på to måter, virkelig adskillelse fullstendig uten å være bundet i kraft-

landskap, eller at det meste tilhører et felles kraft-landskap med mulighet at formene kan gå over i hverandre 

på grunn av dette felles energiske, hva det nå enn er.  

Er noe absolutt, uendelig tett, for eksempel em kraft, uendelig sterk kraft, eller noe som er et stoff som 

er absolutt tett, hardt, så er de to helt like. Begge er absolutt tette, begge er absolutt harde. Begge kunne bli 

kalt stoff. I denne tilstanden kan du ikke oppløse det de består av. Men mens stoffet kun kan skille lag bit for 

bit, så kan kraft-kontinuitet som utveksler, få romslig tetthets-endring for del-partier av seg. 
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Det er nå jeg legger inn den utfordringen jeg har til forskere, elever, hverdagsfolket, de styrende, 

hvilken som helst i vår tilværelse: Nemlig: Valget mellom det forskjells-løse og at vi har forskjell! 

Forskjell og forskjells-løshet! 

Forskjell kan bety at vi har like og ulike. Det forskjells-løse har ikke like og ulike. 

Forskjell kan gi en hendelse, virkning, bevegelse tids-stekk, at noe kan SKJE! Endres! Lik og ulik. 

Forskjells-løst betyr at vi ikke kan få en endring virkning, bevegelse, at noe kan skje! Ikke lik-ulik. 

Forskjell må til for at vi skal få alt logisk og mystisk til å virke, være en tilstand som eksiterer. 

Uten forskjell ingen like eller ulike tomheter, ingen-tinger, hendelser, valg, krefter/virkning. 

 

Det jeg hevder er at all væren, forandring, ingrediens-virkninger er av en forskjells-natur, sannsynlig 

logisk da som en helhet, en kontinuerlig tilværelse, ett produkt som er sammenhengende, der utbredelse, 

bevegelses-tids-virkninger, kraft/energi-virkninger, altså med årsak-virknings-rekke-følger, eller kort og godt, 

at alt endrer seg med endrings-funksjonen i en slik alt-kontinuerlig væren, eksistens, som gjennom alle 

egenskaper har sitt forrige og sitt neste, uansett om det er frem og tilbake. At alt har en virkningsfaktor i seg 

selv om den ikke alltid er lett å avdekke i første omgang. 

 For eksempel trodde man at en stein var død, virknings-løs, til en viss grad, og vi slo den med 

hammeren og lagde støv av den. Altså var vi sterkere. Så setter man altså sammen kanskje 5, kanskje 30 kg 

av slik materie, og skaper en atom-eksplosjon som den største som noensinne er sprengt, nær nord-polen. 

Denne kraftige eksplosjonen utløste 0,5 promille av den totale kg-mengden atom-kraft som var i bomben. 
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Fysisk og Bevisst-relatert Kraft/energi 
 

Kraft Felt Styrke Energi 

 

 Når vi hører om disse begrepene slår det oss fort at vi har svake og sterke varianter av disse, at de kan 

øke og minske i virkning, i styrke. I den fysiske verden betyr dette samtidig hvilken tetthetsmengde som da 

har endret seg med slik styrke på det samme området. Vi har snudd opp og ned på disse begrepene, tross at 

deres virkning faktisk kan ha samme funksjons-prinsipp, eller samme felles kilde. Et eksempel er for eksempel 

at en gitt effekt har blitt forstått som at det ligger en kraft bakenfor som kilde, og i andre tilfeller at en kraft 

gir energi, og i videre tilfeller at det er energi som gir kraft. Styrke betyr graden, eller mengden av disse, og 

effekten kan neppe bety noe annet enn at det er et mål på styrken, kraftmengden, energien.  

Når Aristoteles endelige grunn-Energi, betyr bevegelses-årsak, bevegelsen eller virkningens kilde, så 

fører dette til at de objekter, egenskaper, former som skiller seg ut fra andre slike, har en viss del av denne 

styrken, eller energien, altså der kilden oppgis som drivkraft, energi-kilden, og energi er den kraft, effekt, 

virknings-egenskap de forskjellige former har. 

Energi-kilden har en faktor som ikke tas med i våre begrep om forholdet mellom to bevegelses-

energier, kraft-objekter. Energi-kilden må ha en funksjon, et prinsipp, en virknings-egenskap som klarer å 

gjøre en forskjell fra tilstanden som er, altså drift, dytt, bevegelse, virkning utover en stiv tilstand uten virkning 

i seg. Denne funksjonen som gjør en forskjell, en forskjell som er felles for endring, at noe skjer, hendelse, 

bevegelse, virkning, utvekslinger, forandring av tilstander, gir.  

Men også som gjør en forskjell som oppfattelse, merke forskjell, se forskjell på like eller ulike, også 

som å merke forskjell i følelser, stemninger, fysiske og bevisste egenskaper, å merke forskjell på likt og ulikt 

som intuisjon, som ikke bare er et ferdig godkjent vane-tillært, eller bare arvelig egenskap, men som danner 

et fragmentert eller tydeligere bilde av en mulig forestående tilstand som vil dukke opp, eller en forståelse av 

noe fortidig eller forståelsen som dannes ved de saksforholdene vi står ovenfor. Også merke anelse. 

Både begrepet «kanskje», og «men hvis», kan virke både logisk og intuitivt, men informasjon kan 

mangle slik at det blir logisk feil, ulogisk, uriktig svar, som er logikkens beste funksjon ved sammenligninger, 

ved siden av at forståelse (=lik, =ulik), og saksforholdene er like, stemmer overens, At forståelse=sak. 

Forståelse betyr =, = lik/ulik, en sammenlignings-funksjon. Å se forskjell på noe, hvor likt, ulikt noe er. 

Kommer an på informasjons-pekende retninger.  

Å føle litt, ane noe, er også en del av intuisjonen. Å identifisere anelsen av noe sikkert, om det er noe 

fysisk eller bevisst som rører seg rundt oss, eller om det er svakere signaler fra vår husk er ikke det letteste å 

vite noe sikkert om. I det ene tilfellet er det faktiske bevisste og fysiske tilstander som er aktive rundt oss, og 

i det andre tilfellet så er det egne sammenligninger av våre egne egenskaper og bevissthets-tilstandene som er 

i aktivitet uten at det foregår noe akutt rundt oss.  

At noe er kjent og ukjent, gjenkjennelsesgrad. Intuisjonen kommer ikke unna å merke forskjell, og en 

grad like eller ulike som kjent og ukjent. Vi merker forskjell. Det vi merker forskjell på gir vi navn. Da tror vi 

at vi forstår dette, fordi du husker dette. Men din innsikt i saken er fremdeles temmelig liten. Å identifisere 

noe vi kaller en bakterie, eller en mose, en annen person, glede, betyr ikke at du kjenner mye til hvorfor, hva, 

bakterien, mose, annen person, glede mer inngående fungerer som, og er.  

Når vi da sier at det er Naturens egne prinsipper som får alt til å fungere, eller at det er Gud som får alt 

til å fungere, så har vi bare forskjøvet innsikten i fra oss til en annen uforklart post. Vi må nok mer eller mindre 

merke oss verden selv, og slik erfare smerter og lyster, hva som er våre grunnleggende behov og sanser, med 

hva som kommer i tillegg her.  

Vi må rett og slett prøve og feile for å lære, bli undervist, rettledet, og videre det som vår nysgjerrighet 

for det vi kaller vondt og godt, altså forstå forhold i det hele tatt slik, og dermed tenke, sammenligne, ofte kalt 

filosofi, og videre teste i praksis for å se hvordan virker, og dermed forskning, vitenskap, kunnskap.  

Det er like viktig å vite hva som kan brukes, praktiseres, som å vite hva som ikke kan brukes, ikke 

praktiseres. Om vi ikke vet hva som er unyttig, farlig, kan det fort gå galt. Vi lar lett unytten, ubrukelighet, bli 

noe å tjene på selv, eller som et vondt middel mot andre. Når alle hindrer hverandre, så kommer vi ikke lett 

videre med verden og bedre gjøren, og vi kan ødelegge livsgrunnlag for den enkelte eller for oss alle.  
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Det er lite trolig at ikke alle disse bevissthets-egenskaper ikke skal ha sin effekt, styrke, kraft-

virkninger som signaler, og forskjellen på signaler, slik som hva som kommer med hvilken styrke til de 

forskjellige sansene våre, der nerver da sender signaler til store sentre i oss som kalles nervesentre:  

Spesielt de store slike som i ryggraden, i hjernestammen i nakken, og til de større hjerne-nerve-sentere 

som kalles lillehjernen, midthjernen, forskjellige små-hjerner rundt dette, og så store-hjernen med alle sine 

større seksjoner for synssans, fingre og tær, mage-signaler, pust-signaler, hørsel, smak, lukt og alle typer 

sanse-følelser i huden, nerver, som merker vått, tørt, kaldt, varmt, smerte, brent, skrubbsår, krypende saker, 

hardt og bløtt, alle former, glatt, ruglete, seigt, og massevis av andre, samt kombinasjonene av alt dette.  

Når vi oppfatter noe så merkes det godt hvor i hjernen dette gir aktivitet. Altså med måleutstyr. Hjernen 

er aktiv i syns-senteret når nervene fra øyet får signaler som kommer til øyet sendes med nervesignalene til 

syns-senteret. I praksis betyr dette at vi kan finne ut om vi har problemer med øyne, trenger briller eller 

operasjon, medisin, eller om det er et problem på nervetrådene, eller mangel av slike, eller om det er problemer 

med syns-senteret i hjernen et eller annet sted, for eksempel en betennelse eller verre i denne del av hjernen. 

Det kan være sukker-reaksjoner, det kan være noe galt med stoffskiftet, eller sykdom i kroppen som er årsaken. 

Vi merker også den del av hjernen som er mest aktiv, og det stort sett kraftig, når vi oppfatter noe 

bevisst, assosierer, tenker, og da er det frontlappen i hjernen, eller det frontale hjerne-nerve-området som er 

aktivt. Så noe foregår altså her. Her kan vi også si at Gud eller Naturen står bak, uten videre forklaring eller 

at vi selv gjør oss sammenligninger av hva det skal bety.  

Men ulykker og hjerne-operasjoner, samt sykdom eller manglende egenskaper fra fødsel har vist at om 

forskjellige fysiske hjerne-områder er utsatt, så har vi enten ikke denne egenskapen, eller at den er svekket, 

og noen ganger forsterket. Evner og egenskaper, samt vår evne til å oppfatte og tenke, blir altså slått av og på 

i sammenheng med fysisk stand, altså om disse seksjoner er i stand eller ikke.  

Dette gir mennesket en ettertanke, ikke minst fordi vi har reparert så store mengder av slike mangler 

hos nærmere 10 prosent av verdens befolkning, alvorlige tilfeller hos 100 millioner som kunne ført til døden, 

og nesten halve verden har fått en antibiotika-kur mot en sykdom de i alle fall kunne ha dødd av uten medisin. 

Til og med dyrene har gjennomgått slike kurer i landbruket, og man er redd for resistente bakterier, 

skyggesiden av slik bruk. 

 Når vi tenker og føler, spesielt når vi kjenner en fysisk bevegelsesvirkning, smerte, eller at noe koser 

med oss, også smak, lukt, lyd, så merker vi hvor på oss som registrerer dette, altså hvor på huden vår, øyet, 

øret, tunge, nese, og en forståelse av styrkegrad her lignende med den styrken som nervene her er utsatt for 

noe. I kjemi/fysikk, kraft-målinger, måleinstrumenter, så merker vi også at beregninger og mål viser en styrke-

økning i vekttrykk, press, skader, og elektriske signal-mengder som går til rygg og hjerneseksjon, altså både 

til hjernen og bevegelses-nervereflekser i bevegelsesnervesentere, der lillehjernen stor sett ofte er sterkt 

involvert. 

 Men de fleste av oss merker også noe annet i hodet kan vi vel si, utenom i magen også ofte, nemlig at 

det i hodet merkes anstrengelses-forskjeller i takt med det vi merker i kropps-nerver til behov og sanser. Vi 

merker at noe virker svakere eller sterkere eller stor sett samme styrkegrad. Vi kan si nei til at noen skal skru 

ned lyden på musikken fordi vi mener at den er akkurat passe. Altså lik, men allikevel en styrke. Vi kan også 

føle smerte ved stikk, slag, sår, sult, pust, og sanse-irritasjoner, og vi kan da ha alt fra irritasjon, behag, til 

smerte og lyst-reflekser, og som alle føles.  

 Det at vi blir bevisst vår husk, erfarings-opplevelser, kroppsvirkningen vår, bevegelsesgraden vår, men 

også at vi har følelser tilknyttet det meste av dette, er også hva bevisstheten føler, merker, og tenker. Vi vil 

bevisst merke følelsesgrad ved fysiske påvirkninger men også fra husk. Dette fører til en viss konklusjon, og 

det er at styrkegraden som følelse, gjengir styrken på fysiske signaler, og at følelsen vi har i bevisstheten er 

styrkegradsvirkning. At følelser er styrke-virkning ved alt vi opplever, merker. 

Når bevisstheten kan merke følelser, så må denne effekten tre inn i bevisstheten. For hvordan skal vi 

ellers bevisst vite at vi er lei oss, eller bevisst merke at vi har det veldig vondt, eller er overlykkelige. Altså 

merke at vi bevisst, ikke bare fysisk, er mette, tilfredsstilt av noe. Vi merker følelsenes styrke-forskjeller, og 

assosierer dette med like godt at vi merker de fysiske områder en smerte eller lyst-styrke-variasjon kommer 

fra, altså sanser, syn, hørsel, smak, lukt, balanse, bevegelse, styrke-grad, slit ved muskel-bruk: Å få stive 

muskler, melkesyre. 
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Dette kan jo ikke bevisstheten merke, bli bevisst, eller forstå, uten at den selv merker styrkeforskjellen, 

tetthets-graden, i sin form av styrke, kraft-forskjell, at den må ha tilsvarende økning og minskning av 

signavirkegrader. I og med at alle energier, krefter, defineres og merkes som felt-tetthet, akselerasjoner og 

retardasjoner, men da også i styrkeforskjell, og som energi-felt-endringer, så er det god grunn til å si at 

bevisstheten har sin egen art, type, struktur-felt, kraft-virknings-felt. Vi merker bevisst både retning, 

hastighetsendring og styrke-endring på de fysiske systemer, og vi merker lignende ved husk av erfarings-

opplysninger, slik som den gangen vi husket at vi måtte kaste opp, eller hadde brudd et sted. 

Bevisstheten sammenligner altså ikke bare stive funksjoner, men aktivt pågående funksjoner, dersom 

ikke, er det ikke mulig å merke styrkeforskjell og retning. Bevisstheten merker og sammenligner aktive 

endringsfunksjoner og husker start og slutt på prosessen samtidig om hva som gikk sakte eller fort, og merker 

trykkøkninger og svekkelser.  

At følelser og behov, sanser, kroppslige og fysiske bevegelser som er nær oss, slik virker inn på 

bevisstheten, betyr både at det A: Kan være samme kraftvirkning, energi-felt som oppfører seg likedan i 

forskjellige kombinasjoner av feltkraft, og B: At omformingen av kraft-feltene slik sett kommer over i en 

annen modus, kort sagt endrer struktur så mye at vi ikke kan sammenligne det direkte med de alminnelige 

lovene fysisk. 

Et eksempel på dette er slik som virvler i vann. De fysiske lovene er i og for seg ganske stringulære, 

slik som u=ir, eller som grunnsatsen til gravitasjons-akselerasjon som at kraft, tetthet er 4 ganger større når vi 

har kommet halvveis av strekningen ned mot en planet eller endrer avstanden mellom to legemer, to saltbørser 

på bordet, til bare halve avstanden mellom dem der tyngdekraften mellom dem da er 4 ganger så stor. 

Mange av disse teoriene og formlene starter opp som rettlinjede utgangspunkter, eller balanserte 

utgangspunkter. Men med virvler i vann som er på overflaten av et hav, vann, så fungerer en langt mer planere 

virkning, og som skal balansere seg sidelengs, nesten som at det romslige volumet ikke teller like mye. Om 

det er uro her så snakker vi om kaos-virkninger når en virvel, eller også to virvler møtes, fordi det er en del av 

overføringene her som vi med turbulens ikke klarer å ha helt oversikt over, mens mengdene energi er det 

samme som i ordens-tilstander, ro, balanse. Virvlene balanserer også inn med hverandre.  

Poenget er at det skjer mange tilpasninger mellom virvlene som kan gi mindre motstrømninger, virvler 

begge veier, men tydelig i summer som balanserer sammen-flettingen av de to virvlene, og vannstrøm-trykket 

rundt dette fenomenet. Vi har vanskeligheter med å sette opp en formel for dette, og i alle fall en fast formel, 

fordi det kan være ganske ulikt hver gang, selv om vivet at det er de samme kreftenes likedanne energi som 

virker her. 

I et bevissthetsfelt kan omformingen av det fysiske feltet, gi et landskap, eller at bevisstheten har et 

slikt, som strukturer styrke-funksjonene annerledes. Ett eksempel er som i digitale systemer, at denne kan 

styre lasere slik at vi får en holografisk levende film foran oss i rommet, at vi ser skissen av figurer bevege 

seg rundt i rommet aktivt, i stedte bare for på en flatskjerm.  

Men både flatskjermen og det holografiske laser-romslige gjengivelsen av bevegelige figurer, 3-

dimensjonalt, med tid-bevegelse, 4-dimensjonalt, vil virke som at noe har kommet til syne. Lignende er det 

med bevisstheten, at både nerver og feltstyrker kan godt virke mer flatt, eller parallelt-løpende, men allikevel 

projisere frem en visuell tredimensjonal, 4-dimensjonal-virkning. At det er proporsjonsvirkningen som teller.  

Da er det to muligheter: At det ene feltet fysisk virker inn på et adskilt bevissthetsfelt slik at dette har 

blitt omformet av kraftvirkningsstrukturer mellom disse, til et annerledes felt enn fysisk slik vi normalt tenker 

på dette. Eller at det er samme typekraft bak det hele, og ganske likedan, men kun at de samme omforminger 

av feltstrukturene skjer allikevel, med den grad størrelse og styrke som passer til det aktuelle feltet, her 

bevissthets-kraft-feltet. 

Det å umiddelbart si Åndelig eller materielt, Gud eller Natur-funksjon, forteller ikke s mye. Det er 

funksjonens trinn som forteller oss mye. At vi kan sammenligne det vi tenker på med noe, som like, ulike, 

kjent og ukjent. CERN, kvante-mekanikk-forklaring på bevissthets-egenskapene, mange andre involverte, 

psykologi og adferds-retninger, nevro-fysiologiske løsninger, kombinerer seg med hverandre her med arv, 

miljø, uorganisk, organisk.  

At på den ene siden har de ført mange feltlover sammen til den elektro-magnetiske felles-loven, og på 

den andre siden, den gravitasjons-fungerende siden av det fysiske, med sterk, svak, alminnelig gravitasjons-

kraft, og problemet ved at de viser proporsjonale verdier og følger hverandre, er at det da skulle være mulig å 

få disse til å føres opp som samme energi-felt-lov, grunnlov, som selvsagt fremdeles lager orden og uorden, 

kaos- og kosmos-felt. 
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På lignende måte så vil bevissthetsfeltet ha en slik transformasjonsovergang, styrke-virkning fra en 

felt-strukturering til en annen, enten vi regner bevisstheten som en uavhengig kraft, eller en og samme grunn-

kraft lignende den fysiske, eller en variant av fysisk struktur-kraft. Descartes ide om omkoding er slik ikke så 

gal fremstilling i det hele tatt, selv om han pekte ut et isolert organ som hovedfaktor. Alt tyder på at de fleste 

organer er med i denne prosessen.  

Det er ikke alt som går gjennom pineal-kjertelen, (kongle-organet). Pineal-kjertelen er for øvrig det 

indre øyet, en liten utgave med retina, staver, tapper, lignende kun som øyet vårt, og det er denne kjertelen 

som vokser ut på noen får dyr til et øye i pannen. Den har en formidabel virkning på melanin og lyssignaler 

fra chiasma-organet ved hypothalamus, øyne-nerve-krysninger mot venstre og høyre hjerne-syns-senter, og 

pineal-chiasma-kombinasjonen regulerer deler av søvn-våken-tilstand når den er virksom. 

At fysisk virkning må ha noe å si på bevisstheten ser vi ved at vi blir født uten et spesielt organ, eller 

en defekt i hjernen, eller skades i ulykker, sykdom, der alt fra andre organer i kroppen og hjerneorganer settes 

ut av spill, og så husker vi dårligere, mangler et følsomhets-område, eller har varige smertet hele livet, 

migrene, epilepsi, sovesyke av ulike typer, men også slik som alzheimer, regresjon av hjernecelle-aktiviteter, 

og hjernecelle-død.  

Husk, følelser, lyst og angst er knyttet til nerve-sentre og organer. Operer vi vekk binyrene som sender 

ut adrenalin så forsvinner angst-følelse. Operer vi vekk amygdala, tinning-lappen, lobotomi, så forsvinner 

nesten alle virkninger av lyst og angst, mens seksualdriften lokalisert til et annet sted i den dypere hjerne-

organ-fordelingen, er tilstede. Noen mennesker er født uten smertesensorer i hudnervene. Andre uten 

kuldesensorer. Når vi slår noen i hode kan de besvime.  

I de fleste andre situasjoner ved slag så er skadene slik at vi oftest ikke besvimer, om blodet ikke 

stoppes opp. Om vi ikke får luft en liten stund, et minutt eller 2, så besvimer også de fleste. Stoffskifte må 

være oppegående. Om vi hverken spiser eller drikker på 1 uke, eller 2, så vil over 90 prosent av oss dø, og 

venter vi 3 uker så er det bare håndfull mennesker av milliarder som overlever. Venter vi 4 uker med å spise 

kan vi regne menneskeheten for ut-dødd. 

Vi har eksempler på at folk som har vært i ulykker for eksempel har fått taleproblemer, at folk har 

mistet husken for alt som er grønnsaker, og at noen mister husken for alt som har hendt før ulykken, i et 

tidsrom mellom en viss alder og frem til dagen de våknet opp av ulykken, De har kun vært bevistløse i 3 dager, 

men alt som er opplevd mellom 2004 og 2013 er borte. Kjenner ikke igjen mannen eller barna sine. Moren 

forteller at det er riktig at det er år 2013. Litt av ett sjokk. 

At det fysiske har noe å si, at behov- og sanse-organer er knyttet først opp mot dette, kroppen og våre 

behovsorganer, sanseorganer slik, der hjernen og bevisstheten er viktige sammenligningsfunksjoner for oss, 

og for vår koordinering ovenfor natur og folk, er noe alvorligere og mer ekte behov enn alle de stygge strekene 

som mennesker gjør mot hverandre. Men stygge streker fører altså til skader psykisk, bevisst og fysisk på 

andre, som igjen ødelegger våre livsfunksjoner, effektivitet, livskraft. Enklere spøk vil kunne gå forbi så klart 

som morsomt, men selv dette kan gi gnaging psykisk i lang tid. Kan gi senere depresjon. 

Det vi snakker om er at ulike religioner, filosofier, alternative retninger, selv okkultisme, mener at det 

er krefter og mot-krefter, og har lett for å sette opp de samme livs-egenskaper med et forhold mellom disse, 

selv om de ikke alltid er enige om hvilke det er som først påvirker hvem. Det er stor enighet om at mye av de 

samme livs-egenskaper er de samme.  

De er stort sett enig i årsak og virkning også, ofte rekkefølgene, men de har forskjellige meninger om 

hva som er hovedårsak, slik som spesiell kraft, krefter, energier, Gud eller Naturen, og på lang vei så har de 

fleste retninger med medisin og vitenskap, samt teknologi, kommet frem til en rekke fellesnevnere.  

Vitenskapen har vist fortreffelige egenskaper ved riktig forskning, og videre riktige slutninger for det 

vi kaller det gode, mens det ser ut som at langt flere har lagt sin sjel som det sies, i ett mindre godt ærend, og 

at økonomi, politikk og religiøse mål og uenigheter, om så krigsmateriell, der økonomisk vinning har 

dominert. På den måten ødelegger de mye av verdens oppriktige helse-forskning og hjelp vi kan ha av 

vitenskapen. Ett eksempel er all fordyrelse og pengebruk på alt som er mindre viktig for liv og helse. 

Å forstå bevissthet, kropp og natur, er en god sak når målet er at vi skal ha en sunn sjel i en sunn kropp. 

Men i stedet brukes midler og forskning i stor grad på juks og lureri, og for å fremheve sitt syn for enhver pris, 

som økonomisk kamp og forsvarskamp, som regel krig, og det vi ser er at landene legger ut alle slags feller 

for hverandre. Vi blir aldri voksne ville Sokrates ha sagt, mens han samtidig var enig i at vi beholdt vår 

barnslige humor og nysgjerrighet om bra og dårlig.  
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Vi kan derfor forstå at religioner, mange i vitenskapen, økonomien, og krigs-organisasjoner slik sett 

slo ned på Einstein, likeledes Bertrand Russell, fordi de gikk inn for menneskerettigheter eller human 

bevarelse. Hverken tysk eller amerikansk forsvarsledelse kunne svelge Einsteins, Russells eller Oppenheimers 

valg ut av slikt arbeid. Vi ser jo videre at Einstein ikke gikk for å tjene på noe. Vi ser at Tesla som ga hele 

verden vekselstrøm så alle fikk lys, varme, teknologi, også ga fra seg alt for at en med-partner ikke skulle gå 

konkurs. At noe virker for det gode telte mest. 

Om vi nå slår et slag over hele dette innlegget med personer og goder, moralen i første omgang, hva 

nå det skulle være godt for her, så kan vi gå løs på den videre kraft/energi-analyse.  

Ja: Faktisk: At i naturen er det vi kan sammenligne om noe passer sammen eller ikke, det vi kan kalle 

sammenlignings-funksjonen. Tilpasningsgrad, at to former matcher med hverandre, eller ulikhet slik, at de 

ikke matcher på hvem som helst måte, eller i det hele tatt. På samme måten er det ikke bare med de fysiske 

kraft-objekter og felt det er slik, men med de referanser, objekter, saksforhold som bevisstheten jobber med.  

Altså om vi bevisst merker eller finner like eller ulike, at noe passer eller ikke passer til rekkefølger og 

former, eller som følelses-reaksjoner, til saksforhold psykisk eller bevisst. Altså sammenligner bevisstheten 

for like og ulke, som kjent og ukjent, altså gjenkjennelse, hvilket vi tillegger husk og bevissthet. Gjelder alle 

bevissthet/sinns-egenskaper. Bevisstheten forholder seg da klart også til det fysiske der bevissthetens 

forståelse og virkninger er interaktivt med hverandre som at tanke og fysisk praksis skal stemme overens med 

hverandre.  

At forestilling, informasjons-mengden, rundt sak, objekt, får et innhold som er ment i et ord, navn, og 

hvilke forhold rekkefølger stilles i som setning og mening tilpasset saksforhold. Ett svar eller praktisk funksjon 

ellers, eller som oversikts-sammenligning for bevisstheten. 

Vi ser at det finnes et lignende prinsipp fysisk og bevisst, nemlig like og ulike, som kan bety riktig 

eller feil svar. Som regel finnes det nesten uendelig med veier frem til riktig svar, men også til feil svar, og 

likedan er det med antall koblinger som passer og ikke passer i den fysiske verden. Poenget er at det er snakk 

om formasjon på kraft-felt eller energi, og dets styrkefordelinger, og at styrke og form angir egenskap ut fra 

strukturene. Slik sett kan vi assosiere det med rekkefølger også, slik som Heideggers strukturbærende tid, som 

han måtte legge til i tid og væren.  

Men der kommer det ingen funksjon som forteller hvordan tid, bevegelse, strukturdannelse kan 

operere, altså kilde-funksjoner, eller som Einstein ikke fant ut av; hvordan i all verden bevegelse, rom, energi-

funksjoner kunne fungere sammen som et produkt slik han mente de gjorde, da en felles kildefunksjon ikke 

var å finne. I min bok forandringskraften og differensialkraften er en slik produkt-kilde forklart. Han klarte 

allikevel med det utgangspunktet, antagelsen av at de gjorde dette, å bevise at tiden, energien og romsligheten 

var tilpasset hverandre punkt for punkt, eller altså som han foretrakk og var bestemt på, som en helhetlig 

kontinuitet som en uavbrutt væren, verden. At alt hang sammen på den ene eller andre måten.  

Han fant at objektenes krefter virket inn i hverandre på avstand og hvor mye massene da økte eller 

minsket, og hvor mye de økte eller minsket med hastigheten i forhold til den antatte faste og konstante lys-

hastigheten i det lokale rommet energiene var i. Han fant proporsjonene til gravitasjonskrefter og elektro-

magnetiske felt-energier i formelen E=mcc, en sammentrekning av alle de andre formlene, og som viste 

konstant energi i alle regnskapene. Så til dels gjorde Einstein jobben ved en utside-betraktning av rom-tid-

energiene uten å vite hvilken felles funksjon de hadde, sett fra innsiden av denne kraftvirkningen. 

Men det gjorde også sitt til at han trodde dette regnskapet holdt som fysisk viten, forklaring, og mente 

at vi kunne kaste motkraften over bord, at vårt lokale energirom var nok, og siden har alle forskere vært 

fornøyd med denne praktiske undersøkelsen i lokalmiljøet, astronomisk, matematisk, og som 

energiutvekslinger, at alt innenfor vår nesevise avstand er holdbart nok.  

Men så; hva ga da gravitasjonskraften? Og hva så, hvordan kunne alt dette virke alene med en gitt 

energi, som samlet seg og spredde seg? Konklusjonen var tydelig at alle trodde at objektene var ledd i gåten 

på hvorfor oppførselen var her. Jeg fant imidlertid ut at en oppførsel krever en funksjon. Ikke at vi har 0 rom, 

tid, energi-stivelse, uten utstrekning.  

Kilden måtte kunne gjøre forskjell, og min teoretiske modell lot erfaringen fra alle tider komme meg 

til gode i undersøkelsen. At når alt vi kjente hadde en kraft og en motkraft, så måtte samme kosmiske energi 

også fortsatt ha en motkraft. Men rom, tid, bevegelse, energiformer og feltvirkninger måtte undersøkes på nytt 

med tanke på grunnfunksjonen sin. Denne modellen fikk på kjøpet en utvekslingsfaktor.  
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Alle gikk sammen som samme forskjells-funksjon som ga rom, bevegelse, som sammen ga tid, 

hastighet, som en og samme funksjon som en felles vekstlignende funksjon, eller ekspansjon-kraft, fordi som 

uendelig kan den ikke vokse mer annet enn innvendig, og da bli et absolutt trykk overalt, som med 

bevegelsesfaktoren av produktet måtte utveksl ei likedanne mengder kraft, likedanne mengder rom-tid-energi-

bevegelses-tetthet.  

Men ved å spre seg og samle seg som slike utvekslinger virker det som at spredning og samling er det 

som virker tettere og tynnere, inntil noe balanserer, slik som den da virker som preferansetom lik det tomme 

gravitasjonsrom som ikke er tomt allikevel fordi vi nettopp har treghet der og må benytte energimål for hvor 

fort vi kan retardere og akselerere.  

Denne kraften er preferanse-dannende og interaktivt forbundet med helheten av kraft, og må i stor grad 

utveksle balansert lokalt, selv om deler skjer over enorme avstander også. Selve toppkraften i utveklingene, 

summen av tetthets-kraft er absolutt likedan overalt, så det er en ferdig balanse som utvekslingene skjer i. 

Bohr-Einstein-diskusjonen gir altså begge rett, men at det er litt av den ene bestandig og litt av den andre 

bestandig og det er gradvise fordelinger av dette. 

Kraftbildet jeg går ut fra, er ikke bestemt som til bevisstheten, til den fysiske natur, men en kraft-

funksjon som like godt kan gi begge deler med uendelig av kombinasjons-muligheter. Men de er begge 

avhengig av den logiske funksjonens grad av likhet og ulikhet, stort sett lokalt. At vi tenker der vi er ut fra et 

nå, proporsjonalt til fortid og fremtid, og vi handler i forhold til saksforhold fysisk også, og det fysiske må 

holde seg til de logiske balanser. Slik sett har det vært lettere å finne ut av det fysiske enn av bevisstheten, da 

bevisstheten helt klart opererer med helt spesielle feltstrukturer for dannelse av nettopp bevissthetsvirkningen. 

Men med nærmere ettertanke befinner den seg ikke så langt unna heller. Den er liksom bundet med, 

selv om vi går opp en etasje fysisk, eller om vi sitter på et fly. Det vi tenker på der på flyet, kan derimot være 

om andre steder, og husk, drøm om at vi faktisk er der. Mange sier at bevisstheten er en annen dimensjon eller 

er i en annen dimensjon.  

Men hvor tafatt er ikke da det største vi tror på når det er umulig for Naturen, eller umulig for Gud, at 

bevisstheten kan fungere som en utstrakt og bevegelig funksjon? Om vi tror på at det umulige er mulig, så kan 

vi altså like så godt tro på at den kilden alt har kan virke i det samme alt, eller at det som virker kan virke i 

den verdenen det befinner seg, enten det er fysisk eller bevisst. Kort sagt, at væren også er det værende sitt 

bevissthets-funksjonelle operasjons-område. Bevisstheten slik mange fremstiller den, skulle jo stort sett rekke 

overalt. Den undersøkelsen har aldri gitt bekreftelse på slikt omfang. De fleste kjenner best til det livet de har 

levd, og har oversikt over ganske få av andres liv.  

Jeg finner ingen argumenter i alt som er skrevet noe sted at det står at bevisstheten ikke kan virke i 

verden, eller at det ikke kan ha rom, eller bevis på at bevisstheten ikke kan ha romslig energi, kraft, refleksjon. 

Om bevisstheten kan dette, så kan også bevisstheten som komplisert funksjon tross alt fungere sammen med 

slikt som fysiske feltkrefter. Det behøver ikke å være annerledes om det er en felles kraft at de kun er struktur. 

Og kapasitets-forskjeller på det fysiske og det bevisste.  

Vi kan jo tenke oss at vi kunne fly. Men først etter mange tusen år så er det å fly blitt en allmenn 

mulighet teknisk sett. Vi kunne ikke fly grunnet våre fysiske hindringer. Men så oppfinner vi allikevel fysiske 

virkemidler så vi klarer dette. Til og med til andre himmellegemer: Til Månen med folk, Til Mars med 

satellitter og biler, måleutstyr. Til romstasjon, sammen med tusenvis av satellitter. Vi lander på Saturns måner, 

på Venus, og har sonder rundt flere av planetene. To sonder er på ut av solsystemet, den ene alt utenfor på vei 

mot nabo-soler, med planeter vi har observert. Vi har landet, på meteorer og på komet.  

Jeg har vel da sagt det jeg ønsket om kraft-forhold, eller bevegelses-energi-formasjoner, 

endringstilstander og sammenlignings-funksjoner, nok til at jeg kan gå til ett helt spesielt poeng. Et heller 

ganske iherdig forsøk på å gi en sammenheng mellom kropp, nerver, funksjoner, og den sentrale knotten på 

toppen som det kommer formidling av tanker og språk ut av, og som også ved øyne og ører stort sett mottar 

slike inntrykk, for så å kverulere om bevissthets-viten, og hva, og hvor denne kommer fra.  

Dette ut fra sammenligningen med at ingen teologer, religiøse, vet hva bevisstheten og ånd egentlig er 

av, og kan virke, og der atomfysikere kvanteforskere, ateister, med naturtroende, ikke forstår hva felt, materie, 

er, eller hvordan det kan virke. At for oss alle så er kildene anonyme. De fleste har allikevel merket seg at noe 

er i gjære, at vi stadig får klarere overblikk, men at det tross alt ikke forklarer kildevirkningen: At det er det 

som kompliserer det meste av forholdene, og at vi legger inn helt usannsynlige og vanvittige faktorer som et 

forsøk på å få en klarhet eller en eller annen frase som vi kan leve med. 
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Mange sier hva som helst for å holde ut med virkeligheten. Andre gjør hva som helst for å holde ut 

den. Mange tror hva som helst og skifter kanskje tro hele tiden for å holde ut, eller for å finne svaret de leter 

etter et annet sted enn der de befinner seg. Noen gransker alt bare innover i seg, andre bare utover mot goder, 

eller onder.  

De finnes som ønsker å få se en sammenheng mellom saksforholdene kropp, bevissthet, mål, eller om 

vi som Nietzsche er selvansvarlige med vår egen kapasitet alene for å finne en vei vi kan kalle moralsk holdbar. 

Vanskeligst er det da å holde noen moralsk ansvarlig for noe de ikke er opplyst om, ikke vet, eller ikke har 

kompetanse til. Eller rett og slett ikke forstår, eller ellers ikke er i fysisk eller mentalt i stand til. 

Min oppgave er å vise en fysisk tilnærming til bevisstheten i denne avdelingen av kraftforståelse, og 

det kan innebære både evolusjonære, biologiske, nevro-fysisk, og vitenskapelige kraft-feltvirkninger kjent fra 

alt fra kjemi, fysikk, til kvante-teoretiske utlegninger om hva som skal til for en tenkt bevissthets-funksjon 

som kan fungere. 

Det er tillat å henvise til lignende funksjoner ved religioner, taoisme, buddhisme, filosofiske retninger, 

og gode argumenter fra media og skjønn-litteraturen. 

 

Ta da en titt på det vi kaller kvante-felt-teori for bevissthets-funksjoner. 

Evolusjons-sammenligninger, evolusjonsteori. 

Fysiske teorier for bevissthet. 

Biologisk-organiske funksjoner for bevissthets-funksjoner. 

 

Den fysiske verdens krefter er ikke bare bundet til singulære, stive, balansetilstander for ro, men gir 

interaksjoner som kraft-turbulens av både stabil og ustabil natur, altså ordensvirvler og kaosvirvler. Det betyr 

at det mellom de kjente kraftreferanser er operativ aktivitet under konstant endring ut fra endringer i den 

fysiske verden på et nivå som også matcher det vi kaller kvante-teoretisk spill. OG:  

At her blir kvantepreferanser giganter i felt-verdenen vi mulig snakker om. At de vi synes er smått, er 

ikke smått for feltlandskapets preferansedannelser, det vi ellers ville kalle fluks i et feltlandskap. Vi vet at slik 

fluks opptrer mellom partikler, og ikke minst ved molekyler, deres endeledd, med positive, negative eller 

overflatespenninger som stilles i opposisjon til hverandre, eller faller sammen med hverandre. 
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Kraft Mot-kraft Dualisme og Virkning 
 

 I de fleste tilfeller forklarer vi kraft ved at den virker, har en styrke, ofte at den har denne styrken inne 

i seg, iboende, eller at den har blitt tilført annen kraft, eller likedan kraft utenifra. At kraften har blitt dyttet, 

tilført, blir til som påvirkning fra en annen kraft, eller fra en annen kilde. I mange andre tilfeller beskrives 

kraft som at den er konsekvens av virkninger, dytt, fra en annen del av en total kraft, endelig eller konstant 

energi, og i igjen som ut fra en annens kilde egenskap, for eksempel Gud eller Naturen. 

 Aller mest kjent er begrepet kraft og motkraft. At for å løfte noe, eller at det skal være balanse, så må 

kreftene som virker være like store til at løftet skjer, eller at vekten viser lik mengde virkning på begge vekt-

skålene. En forklaring slik er at alt vann som faller ned trekkes like mye ned mot jorden, og med sin tyngde 

for alt hva vann består av så utøver vannet når det ligger på bakken ett likt trykk på like nivåer vann slik at det 

presser seg utover til det vi kaller ett vannrett lag, da trykket nedover virker like sterkt på hele mengden. 

 Det som blir det samme problemet med begrepet en enhetlig kraft, eller om det finnes en adskilt kraft 

og mot-kraft, er at alle disse virker. Spørsmålet er da om hva det er som får en enhetlig kraft til å virke, eller 

hva det er som får kraften til å virke, og hva det er som får mot-kraften til å virke.  

Det samme gjelder for vårt begrep om en annen kilde, at en kraft, energi, egenskap, virker slik at den 

får krefter til å virke, men også hvorfor kildens egenskaper virker. Slik er ikke begrepet å dytte, flytte, endre, 

påvirke, gjennom hverken fysiske, bevisste, vilje og følsomhet, som kilder, forklart som virke-funksjon, bare 

som rekke-følge-funksjon, enten i en enhetlig kraft eller i kraft-motkraft som står opp mot hverandre, kun 

presentert som rekkefølger av virkninger, kalt årsak-virkning, eller dytt på dytt. Uansett hvor mange dytt vi 

oppsummerer, så forklarer dette hverken bevegelsens eksistens som egenskap i noe, eller på grunn av noe, 

eller virknings-egenskapen bak slike dytt-flytte-egenskaper.  

Mange slår fra seg all slik tankegang, ingen tro på løsninger, finner den nytteløs, grunnet behovs-

dekning, og det å ha det bra, at de praktiske målene er det eneste som teller, og lar konsentrasjonen sin om alt 

dreie seg om sin egen tilværelse som en tilfredsstillende følelse, et mål som et balansert eller overskudds-

mettet livsmål. Forskjellige grader av sikring av ressurser og behovs-tilfredsstillelse. Det som teller er å ha det 

godt, eller varianten, å oppnå det gode, eller bare det gode, og kreftene som skal til her, oftest innkapslet i 

begrepet viljekraft, å ville det gode. I og for seg noe vi finner som praktisk nødvendig med rette. 

At om en slik kraft kan virke, er heller ikke funksjon-forklart gjennom påvirkning av bevisstheten eller 

som virke-kilde i en enestående viljekraft. Kraft og kilde er uten funksjons-forklaring, altså at hvorfor virke-

funksjonen virker. På samme måte så er et naturlivssyn, et vitenskapelig fysisk livssyn, vitenskapens lover og 

krefter, slik at begrep som felt, energi, objekter og deres endringer, slett ikke er forklart ut fra en funksjons-

virkning som noen forstår til at kraft-motkraft, eller en enhetlig kraft virker, som ligger i innrømmelsen til 

Newton, Einstein, Hawking, Nyere fysikere, vitenskap, at de vet jo ikke hvorfor felt og energi finnes, og de 

vet ikke hva gravitasjon er, eller hvorfor denne virker som den gjør.  

De vet langt mer om selve oppførselen til disse kraftvirkninger som påvirker hverandre, og at det er 

blitt oppdaget gjennom undersøkelse av naturen der naturens, eller vitenskapens lover for fysikk og kjemi, 

med om-dannelsene mellom alle energi-tilstander de kjenner i den fysiske verden. Da de fleste fysiske 

tilstander, og kropps-tilstander, og evnen vår til å omforme naturen i teknologisk forstand gjennom de 

egenskaper vi har, i langt mere virknings-grad enn det vi at vi bare er bevisst på dette, eller tenker noe om 

dette, at gjøre-funksjoner som utfører dette, så virker naturens funksjoner langt mer som troverdige løsninger 

for mange behov og egenskaper vi har, opplever, sanser.  

Vi finner at kroppen er fysisk, bruker de samme stoffer fra naturen som det mineralriket har, men i 

spesielle kombinasjoner som kjemisk og fysisk følger de årsak-virknings-rekkefølger som de fysiske lover 

gir. Videre finner vi at stoffenes reaksjoner slik bruker varme, lys og elektroner som virkningssignaler i 

kroppen der nerver fra alle sansene sender signaler som trykkbølger og som elektron-vandrings-signaler til 

sentralnerve-systemet i hodet vårt og i ryggmargen.  

Utenom det veksler mange muskelnerver, og organ-nerver ofte direkte mellom hverandre under trykk 

og elektronsignaler i nerveforbindelser, slik at alt ikke trenger å komme til sentralnervesystemets hoved-

organer først i ryggraden og hjernen som er konsentrerte hjerne-seksjoner som arbeider sammen i hode-

regionen.  
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Med EEG-tester finner vi at hver kroppsdel og behovsorganer har sine sentre i hode-regionen også, 

slik at sansefølelser og behovs-følelser slår ut som energi-effekter i disse hode-regioner som er plassert ganske 

likt på de fleste, slik som bevegelse av lillefinger, følsomhet i lillefinger, i tommelen, i magen, blindtarmen, 

hvor vi kjenner dette som vondt eller godt, og at affektene våre, refleksene våre, og behovs-følelser for organer 

som krever luft, mat, drikke, bevegelses-forhold og temperaturer, berørings-styrke, slik reagerer på samme 

måte og gir signaler til de samme områder i hjernen.  

Når hjernen oppfatter et signal, først da kommer bevisstheten om hva som virker rett eller galt for oss, 

at vi må gjøre noe, eller spontant gjør noe. Det er denne årsak-virkningen i vår fysiske kropp, og likedan som 

arvestoffer fysisk, og gener fysisk, at vi finner forskjeller i normal-tilstander og hva virus og bakterier gjør, 

og infusjons-dyr, eller hvilke forhold vi blir algeriske mot eller som setter kroppen ut av funksjon for visse 

egenskaper, også i immunforsvaret vårt.  

Samtidig finner vi opp tekniske løsninger for alt det vi tidligere ikke trosse var mulig, slik som å prate 

sammen mellom to sider av jorden direkte via mobiltelefoner eller datamaskiner, eller prate med noen som er 

på månen, med 2,5 sekund forsinkelse mellom setningene vi svarer hverandre med på grunn av at signalet, 

lyshastigheten, har så stor avstand å vandre gjennom.  

Utstyr til sykehus, medisiner, når de virker, og operasjoner, samt en mengde livsnødvendige midler 

slik som når man har sukkersyke, visse former for gikt, en mengde muligheter for gjenskapelse av organer 

både ved å dyrke stamceller og ved å bruke tekniske løsninger og elektronikk for å bevege fingre, kunne se 

eller høre når man er døv eller uten syn, at slikt er mulig. Og da reagerer vi ganske ofte lignende på følelser 

som ved normale organer.  

Alle slike forhold som utforskning av solsystemet og universet vårt, de kjemiske og fysiske naturlover 

som fysikk og kjemi har samlet, virker slik i kroppen også, frem til hva i all verden vår bevissthet kan fungere 

og oppfatte dette, eller påvirke dette. For det første så er bevisstheten vår en sammenligningsfunksjon, en 

sammen-lignings-prosess for sanser og behov, følelses-styrker, og for orientering av retninger, former og 

virknings-forskjeller vi finner rundt oss, i kroppen, og som virkninger fra vår husk som tyder på lagrings-

kapasitet, slik som ved lærdom.  

Alt dette gir grunnlag for at et vitenskapelig natursyn, livssyn, en tro på de fysiske og kjemiske lover 

og drift-tilstander i universet, i mennesket og for jorden, virker etter krefter vi kan avdekke fysisk og som 

mange etterhvert tror er den funksjonelle årsaken til all hendelse. Det som er like vanskelig i kraftmodeller 

som ikke setter det fysiske som årsak eller Gud som årsak, men et funksjonsprinsipp, eller en virke-funksjon 

som årsak bak alt dette, er også da de som er kun vitenskaps-troende syn på tilværelsens sin store gåte.  

Men det er heller ikke vanskelig å forstå at de av all denne grunn har en stor tillit til og i mange tilfeller 

klokketro på at det fysiske innehar denne funksjonen alene, og at alle våre guder og gudinner og tidligere 

mystiske forklaringer, eller via lignelser, slett ikke favner så godt tak i mange av årsaks-forholdene som de 

troende i større grad tror på. Og Gud som funksjons-virkning og eksistens-funksjon, virke-funksjon, som kraft, 

bevissthet, har rett og slett ingen forklaring.  

Hvorfor skulle Gud være bevisst, eller kunne være det, og med eller uten viljekraft, eller som en kraft, 

hva i all verden er virknings-funksjonen i Gud til dette? Her sliter også de troende med forklaringer til 

saksforholdene. Det er heller ingen løsninger mellom den bevisste funksjon og hva som kan virke slik at det 

når den fysiske kroppen, mens vitenskapens modeller slik ligger utrolig nærliggende til at en slik funksjon er 

mulig gjennom kraft-enhetlig omformings-modeller. Men ikke som hvorfor at kraftren virker eller virker som 

den gjør. 
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Einstein, Tesla, Bohr og Hawking: Eksempler 

på og om kraft-modeller. 
 

Einstein finner at det er samsvar mellom energi-formene slik at de alle kan forholde seg til samme 

konstante mengde energi, ut fra en bestemt hastighets-energi, lys, og masse-kraft, gravitasjon. Altså at 

elektromagnetiske og gravitasjons-fungerende feltlover går i hop som hånd i hanske. E=mcc, og konverteren 

som er en sikker omdannelsessammenligning og ofte den operativt fungerende formidleren mellom energier, 

er nettopp lys, eller egentlig alle de samme radiobølgearter som kun viser sine egenskaper med forskjellig 

frekvens av samme hastighet hos samme partikkel.  

Det var kjent at alle disse energier matchet tidligere enn hos Einstein, men de visste ikke helt hvordan 

de skulle finne en felles formel eller sammenligning som fikk alle inkludert samtidig. Tross at Einstein fant ut 

dette og de relative proporsjons-fordelinger mellom de forskjellige energier, og om han selv ville det kunne 

kalt alt dette en enhetlig kraft, så holder han seg kun de forholdet mellom de kjente energier vi avdekker i 

rommet, og forkaster ideen om en motkraft utenfor denne tilværelsen.  

Vi blir stående tilbake med det samme som måleteknikerne, at det eneste som finnes er det vi kan måle, 

se. Det som taler for at Einstein og måleteknikerne ikke kan anses som helt sikre kilder, er at vi senere 

oppdager antagelse vi har hatt, som måle-teknikerne tidligere ville si ikke eksisterte. Videre så har ikke 

Einstein noen forklaring til hvordan stoff, tid, rom virkelig klarer å gå sammen til et produkt, likedan som 

virkefunksjon for de fysiske lover, eller hvorfor de skulle være til, kunne fungere slik de gjør. Einstein sier at 

han ikke kan forstå hva gravitasjonen egentlig er, likedan som Newtons utsagn.  

Å tro på en bakenforliggende eller i-liggende, iboende kraftegenskap eller virkefunksjon, det har de 

jo. Hos Einstein blir denne isolert til en slags enhet av det rom, de lokale egenskapers forhold innen for det vi 

kan se, et visst avgrenset rom, men som med bedre utstyr viser seg større enn man trodde, og som virker 

ekspanderende som den belgiske oppdageren og senere påvisning ut fra slik matematikk, viste seg ved Hubbels 

eksperimenter for å se om noe kom nærmere oss eller gikk vekk fra oss, doppler-effektene. Lyd og lys viser 

dette ganske lignende som bølge-forskjeller.  

Einsteins modell blir en veksling mellom de interne feltkrefter i det synlige og fysisk målelige 

universet, mens motkraft til det synlige blir forkastet, og senere har påvirket forskerne verden over. Man anser 

slik Einstein gjorde det først ved sin endelige teori, som fra mytisk tid, at alt var samlet innenfor en 

stillestående rom-strekning av en kule-form på universet, der interne vekslinger skjedde mellom energiene.  

13 år senere ombestemmer Einstein da Hubbels oppdagelser er et faktum, at universet ekspanderer og 

han omregnes dette til å fungere med gravitasjonsteorier og relativitets-teorien til å omfatte et ekspanderende 

univers, en utvidende kulemodell, ansett som fra et startpunkt, eller en mindre samlet energimasse i et 

sentrumsområde. I dag anses det meste som kun fra et punkt, mens Einstein sannsynligvis brukte punktet som 

retningskoordinator for utvidelsen, i og med at han sier at punktet ikke eksiterer, er kun en fiks ide. 

Da Einstein ikke sier noe bestemt videre om hvordan han oppfatter dette, så er det fritt til alle å forstå 

dette matematisk fra et punkt, mulig kanskje fysisk også, men det vet man ikke, men at det enten er en 

massestørrelse, eller er som fra et punkt, der den vinnende ideen er at BigBang startet fra et punkt uten 

utstrekning og tid, uten bevegelse, men allikevel, uendelig energi.  

Dette ville stoppet om bevegelse og tid ikke fantes. Einstein motsier kun dette gjennom at han i sin 

senere forskning er sikker på at det ikke er en slik singulær modell som er det rette for utvekslinger. At det må 

være en ikke-singulær, utvekslende funksjon i det som allerede er tilstede og som en enhetsfeltmodell som 

man må bevise er tilfelle for sin modell, andres modeller som ligner dette. 

Med andre ord, fremdeles uten en motkraft til den tilstanden vi har. Han gjør lignende Dirac og 

Hawking, tar utgangspunkt i våre kjente modeller, utvider dette til å gjelde uendeligheten, at det er et 

ubegrenset univers, men med de samme lovene innbyrdes som vi kjenner: MEN UTEN MOTKRAFTEN. Den 

finnes altså lenger ikke i deres bevissthet.  

Allikevel så er Einstein, sikkert Hawking også, kanskje Tesla og Dirac også, mulig Bohr, til at det ikke 

finnes en liten funksjons-mulighet ala Lorentz modell der alt er en kraft som virker utvekslende, og som til 

forskjell fra de andre også forstås som vitalkraft, livskraft slik som den gamle greske eterens omforminger av 

kraft fysisk og åndelig. Det er her de ikke støtter Lorentz variant særlig fordi han ikke setter inn noen 

funksjons-forklaring eller proporsjonsfunksjon for dette. 
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Vi kan nå se på Teslas mulige tankegang. Mye tyder på at Tesla er interessert i naturens lover og 

funksjoner og er sterkt inne-forstått med dette, og mulig forstår felteffekt på lokalt plan kanskje bedre enn 

Einstein. Altså hva de kan gjøre og hvordan de kan veksle så godt som de gjør, og forskjellen på stabile og 

vekslende feltvirkninger. Tesla er imponert over Edisons oppfinnelser, men forstår dem, men er ikke imponert 

over energitapet som Edison opererer med i likestrøm.  

Han vil benytte vekselstrøm, og etter årelang kamp klarer han å få investorer til å bygge et slikt 

kraftverk i fossen ved byen Buffalo. Ikke lenge etter har det meste av byen belysning og elektriske drevne 

maskiner og motorer. Dette er den første byen slik. Det tar knapt året før krav fra andre byer om at slik 

vekselstrøm må komme til de også.  

Tesla har tydelig hatt denne kraft-motkraft-modellen foran seg, ohms lov, gyldig for alle de energi-

områder vi kjenner. Som en innesluttet energi i en viss mengde konstant energi i universet, så måtte da 

oppførselen til de elektriske og magnetiske reaksjoner skyldes et balanse-forhold, og som lokalt ikke tillat mer 

enn en viss kvote feltkraft før systemet brøt sammen. Det samme gjaldt påvirkning av gjenstander og dyr. Var 

det lave veksel-spenninger som ga strøm i hus kunne folk lett dø av å få støt.  

Om det var store frekvenser i den samme strømmen virket det som at strømmen gikk tvers igjennom 

uten at det påvirket objektene. Han mente slik at dette gikk fra pol til pol med slik effekt at det ikke fikk avsatt 

seg til omløp i kroppen, slik at han må ha hatt en ide om at høye energier, frekvenser, krevde en slags metning 

som var større enn det en kropp kunne absorbere.  

At han forstod det slik at energien var for stor til at et lite område kunne mette en sammenhengende 

energi på stedet, og derfor gikk til nærmeste kilde som kunne dette. At han har hatt en slags ide om når rommet, 

gjenstandene, spenningskilder, var mettet for energi eller ikke. Spørsmålet er da om han tenkte på dette i 

forhold til gravitasjonskraften. Dersom Einstein system var riktig burde det også gjelde gravitasjon, altså 

masser generelt.  

Tesla kan ha hatt en ide om metningsforholdet til både masse og elektro-magnetiske felt. En slik ide 

går utover og lengre enn den alminnelige fysikk og kjemi. Men det virker som at det er ut fra slike eksempler 

om mettelse og avsetning, fordeling eller ikke av energier og kretsløp, at han har gått naken opp på en spole 

og sendt 100.000 volt vekselstrøm gjennom seg for å få aksept av investorer for at man må vite hvordan man 

styrer slike strømmer. Og fikk økonomisk støtte. 

Alt tyder på at han holdt seg til en kraft-motkraft-modell av alt, innenfor den kjente verdens energier, 

men forstått metningsgrenser for energiavsetninger. På det trinnet om han så forstod Einstein som mente at 

andre burde spørre Tesla om felt-energier, så ser det ut til at Tesla har hatt tro på en slik kraftmodell innenfor 

en begrenset lokal energiverden, og der kraft og motkraft fantes innenfor kun denne.  

Samtidig kunne han like gjerne ha trodd på en uendelig utstrakt modell av kraft-motkraft, eller samme 

for energibevegelser. Poenget er at når Tesla ikke kan legge til grunn noe bedre om lovene enn Einstein, eller 

hvorfor gravitasjon og felteffekter fantes eller oppførte seg so de gjorde, og heller ikke finne annen funksjon 

eller virkning for universets eksistens eller dannelse, så kunne han heller ikke gi noen modell som konkurrerte 

med de andres.  

Han har ikke utgitt noen modell med noen virkefunksjon for kraft-motkraft, eller det samme for 

energimodeller, annet enn for de lokale transaksjoner av energier slik som vekselstrømsmotorer og kraftfelt 

transformator-systemer og kraftverk som ga verden lys og teknisk arbeidskraft. Men det er jo mer enn stort 

nok av en forsker som knapt menneskeheten kjente til ellers. En enhetlig universmodell og funksjon for kraft 

og motkraft sin virkemulighet er ikke lagt for dagen av Tesla. 

Dirac: At de energier vi kjenner passer jo som hånd i hanske til alle våre energi-omvandlinger, som er 

likedant lokalt og universelt. Det virker det som at Tesla mener. At alt har balanse, men at dette kan skille seg 

ut, hvem vet av hvilken grunn, men logisk utskillelse på en eller annen måte av negative og positive systemer 

som allikevel er i balanse. Han befinner seg innenfor den gitte enhetlige modellen og det er den han vil ha 

svar på, den enhetlige kratmodellen for de fysiske lover, at gravitasjons og elektromagnetisk kraft eller energi 

er endelig forklart.  

Med kvantefysikken, det vil si formler som ga rette svar på såkalte overtrykk og undertrykks-virkende 

partikler ut fra balanselandskapets nøytrale funksjon, der negative og positive mengder i sum er likeverdige 

som likevekt, så viser formelen spinn i to retninger som antyder at feltet skal kunne danne både partiklene og 

anti-partiklene og som ganske snart blir påvist fra flere forskere. 
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Han er tydelig inne-forstått og enig med Einstein i hele energioppsettet, men trengte videre forklaringer 

ved hjelp av Plancks-konstant for å finne de rette kjemiske kvanteverdier, og videre energi-summen til 

partikler, sub-atom-partikler, altså spaltning og sammensmelting av partikler og oppførselen som skjer ved 

partikler og reaksjoner mellom disse. Altså ett trinn dypere ned i samme energiverden som den Einstein 

akkurat da kjente til. Allikevel hadde han satt opp formler for antifeltvirkninger i sine beregninger alt, og 

utregnet oppførsel ukjente fenomener som Black holes.  

Dirac og Einstein er tydelig enige med at begge relativitetsteoriene og energiregnskapet til Einstein 

fremdeles stemmer i kvante-verdenen. Og som balanse så stemmer energiene med Einsteins E=mcc, mens de 

lett kan slite med relativitetsteorienes plass inne i dette, fordi det her er lokale tilfeller som gjør en del saker 

de ikke burde gjøre. Min oppfatning er fordi at en partikkel og deling av dette tilhører et lokalt isolert 

feltlandskap uten mulighet for utvekslende energi-omplasseringer innen rimelig tid. At oppgjøret for 

energibalanse tvinges til å skje lokalt. 

Når vi nå går til Diracs forståelse av bevegelsesenergier og mot-energibevegelser, eller kraft-motkraft, 

så finner vi ingen annen forklaring til dette enn innenfor et gitt nivå, altså enten det lokale energiregnskapet 

vi alt hadde for universet, eller likedan for et uendelig univers. At det ville blitt det samme. Men da er også en 

tenkt motkraft-utvekslingen til den romkraften vi har lokalt eliminert som en sammenligningsmulighet.  

De må da direkte forklare kraftens funksjon med dets innvendige lokale oppførsel, og blir henvist mye 

til formler og energier, uten en funksjonell forklaring som får kraft og energi til å virke. Dirac får samme 

problem. Han kan ikke forklare hva som driver kraften eller energiformasjonsbevegelser og deres 

omvandlinger, men han kan si hvordan de virker som trykk og vakuumpartikler i forhold til ett nøytralt 

landskap.  

Vi står tilbake med en Dirac som ikke kan legge frem en fullstendig univers-modell, har ikke belegg 

for en funksjon som gir energi, kraft, motvirkende bevegelser og motvirkende krefter, og har ikke en 

virkefunksjon som gir oss den modellen har heller har, nemlig et balanseenergiregnskap lokalt eller universelt 

uten en tilsvarende motkraft til den synlige energien. Den utvekslingsmodellen har ikke Dirac.  

Kraft, motkraft, årsak til utveksling, bevegelse, romtid-energi-produktet, bevegelses-energi-virkning, 

og noen logisk funksjon for et slikt univers, det har ikke Dirac. Men han holder seg innenfor relativitetsteoriene 

og deres fysiske utvidelse som kvanteteori og Einstein gravitasjons- og felt-teori-regnskap ellers. Dirac må 

svare at han ikke har anelsen om hvordan gravitasjons kan virke eller finnes. 

Så hva så med Bohr?  

At Bohr tilslutter seg Einsteins modell om de fysiske felt og energi-regnskaper er utvilsomt. Både 

relativitets-teoriene og gravitasjonsteorien, feltteoriene. Og E=mcc. Og etterhvert, tidligere enn de fleste, så 

forstod Bohr dette. Men Bohr hadde allerede ved sammenligning av Newtons lover og energi-konstanter 

funnet ut at fordelingen av elektroner måtte være på en bestemt måte og derfor grunnen til at forskjellige 

atomer slik ga de kvanteverdier de gjorde, altså frekvensenergier.  

Schrødinger var her en nærliggende partner, og Einstein hadde ikke de samme mengder kunnskap om 

denne fordelings-prosessen. Han hadde funne tut hvorfor Merker virket som en dobbelt-pendel i baneomløpet 

av sola, men ikke hvorfor temperatur-forholdene og atom-energiene i enkelte tilfeller ikke virket som de 

skulle, noe Bohr og Schrødinger nesten helt hadde forklart. Men det var Dirac som kom med den endelige 

løsningen. Her var Bohr og Schrødinger enige med han.  

Bohrs diskusjoner med Einstein handlet om det kun var mulig at et og en partikkel oppstod eller 

forsvant til energiformer ellers, eller om det alltid ble dannet et mot-partikkel og at to slike kom sammen til 

dannelse av en større eller nøytral partikkel. Bohr holdt hardt på at det alltid ble dannet en mot-partikkel som 

tilsvarte den energien hver av dem fremviste.  

Diskusjonen gikk tydeligvis på om det var en uendelig hastighet i bakgrunnen eller ikke, om det var 

kun BIGBANG eller et uendelig univers med flere slike likedanne varianter. Einstein mente at begge deler 

var tilfelle, men kun når energiene tilsa dette, og at en enkel partikkel eller det samme, kunne oppstå eller 

forsvinne ut fra rommets feltkrefter. Bohr var så langt enig, med unntak at han mente at hver partikkel ville 

ha en slags likedan mot-partikkelform et sted.  

Noen sikkerhet i denne diskusjonen har ikke kommet frem, så det kan være litt uvisst helt hva Bohr 

mente. Men det oppstår to muligheter. At alt er det samme uendelig eller ikke, men at det kunne være slik at 

andre feltlandskaper til-støter vårt synlige univers, eller at det fantes en underliggende motkraft i den 

tilværelsen vi hadde.  
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Hastighet om noe var øyeblikkelig forbundet balansert over avstand, eller om det det kun avr 

lyshastigheten har helt sikkert vært tatt opp. Bohr hadde i alle fall tro på at det var en fast forbindelse i energi-

landskapet, noe som tydet på at han tenkte tanken på at masser og felt var det samme, og at det kunne være 

mulig at hovedfunksjonen til objektene var forbundet med slike energiutvekslinger. Om Bohr har tenkt at det 

er et endelig begrenset landskap for energi med kraft og motkraft, eller bevegelsesenergier og mot-bevegelses-

energier ala Bertrand Russells funksjons-egenskap for alt, eller om det var en parallell motkraft i naturen, eller 

at det var en utenforliggende virkning som utvekslet med vårt synlige univers, og endelig, om det var en kraft 

som dannet kraft og motkraft i relative forhold i et heller uendelig univers, er slike tanker Bohr sikkert har 

drøftet både med Einstein og med seg selv.  

Poenget er at funksjonen som gir produktet bevegelse, energi, stoff, og felt, og tidsfaktorene til dette 

som et produkt er en funksjon som heller ikke Bohr fant. Når man er ute av stand til å finne ut av dette, og 

heller ikke klarer å finne en virkningsfunksjon som skulle gi kraftvirkning, og heller da ikke kraft-

motkraftvirkning, så er det heller ikke lett for Bohr å finne en ny universmodell som kan fungere i konkurranse 

med de universteorier som hadde blitt hevdet.  

Men Bohr ser tydeligvis at det er noe som mangler her, og mye tyder på at han har et blandet bilde av 

alle de andres forestillinger, men klarer å sette spørsmålstegn ved de saker som ikke er forklart. Med Hubbles 

oppdagelse, Diracs, BigBang-modellen, Einsteins teorier, klarer ikke Bohr å få frem en egen universell modell 

som klarer å matche de bestående teorier. Gravitasjonen forblir en ukjent virkningsfaktor, likt som med de 

andres modeller. Vi ser derfor ikke en modell på makro-nivå. Altets-nivå, eller for det lokalt synlige universet 

med en funksjon som gir en forklaring vi forstår noe mer av fra Bohr.  

Bevegelse og mot-bevegelses-energier har ingen funksjons-forklaring, heller ikke bevegelse, energi, 

rommet, tiden eller produktet av dette, likt som med Einstein. Hvilket produkt funksjonelt kan sammensmelte 

alt dette i hvert punkt vi kjenner til, i alle objekter som et produkt, og som gravitasjonsfelt inntil det minste 

punkt i rommet utenfor og mellom himmelobjekter og partikler i atomer. 

Hawking hevder først at singularitets-modellen med den generelle relativitetsteori og gravitasjonskraft 

og kvante-fellesskap som en modell for universet, men etter hvert dementerer han sin egen modell og tilslutter 

seg samme ikke-singulære modell som Einstein søker etter helt til 1955, og Hawking etter 1995. Hawking 

viser til en mulig uendelig modell for universet, også for kraft og motkraft, men han anser det som en 

enhetskraft, et enehetsfelt, eller en enhets-energisk virkningsform for utvekslinger. Men han finner ingen 

funksjon som klarer å danne produktet eller transformasjonen for alle disse, heller ikke hvorfor kraften skulle 

virke, bevegelsen, rommet være der, funksjon for energi, som slik får det til å virke. Kort sagt: Han har oversikt 

over det meste av det kjente universets funksjoner ned inntil de minste partikler og antipartikler, men mangler 

en funksjonsforklaring til dette, og likedan for kraft, motkraft, produkt-sammensveisingen.  

Fordelingsmengder av produkt og felt mestrer han godt. Men på nettopp det endelige spørsmålet om 

hva han tror ligger til grunn for denne tilværelsen, universet grunn eller funksjon, så svarer han at det vet han 

ikke; men han tror det har noe med gravitasjonen p gjøre, gravitasjonskraften, gravitasjons-energien. Kort sagt 

så innrømmer han at han ikke vet hva gravitasjon er, eller virker slik den gjør, eller egentlig helt hvordan 

gravitasjonen virker. Hadde vi spurt om hvorfor gravitasjonen eksisterer ville han hatt enda større vanskelighet 

med å besvare dette. Her eksisterer det en kraft som man ikke vet hva er og hvorfor den virker, men en hel del 

om hvordan den virker. Jeg har tatt for meg Einstein, Bohr, Dirac, Hawking for å vise dilemma med at vi har 

kraft, energi, gravitasjonsfelt og andre felt, og svar ikk er annet enn at de ikke forstår hva denne er og hvorfor 

den kan virke som den gjør, eller alt om hvordan den virker. Dette er også det populærvitenskapelige svaret 

som fysikerne mater tv og vitenskapsprogrammer med, fra CERN og mange andre steder, fra astrofysikken, 

fra NASA, ESA, alle lands kunnskaps-baser, forskere, at gravitasjonen; det vet ikke vitenskapen hva er, eller 

kan virke.  De eneste tilfelle av en funksjons-forklaring som finnes om denne oppførselen som samsvarer med 

kraft-motkraft, konstant energi, og de fysiske lover, er differensialkraften, og som forteller hvordan et 

gravitasjons-rom og gravitasjons-felt oppstår og virker. Og som produkt rom-tid-energi-form-funksjon.   

Videre om hvordan feltobjekter, feltvirkning rundt objekter og gravitasjons-feltet fordeler energier som 

er i samsvar med endringene i masser ved bevegelse eller mengdesamling innenfor samme konstante energi-

mengde. Og hvorfor massen øker eller minsker ved samling av gravitasjons-objekter og ved endring av 

gravitasjons-objekters hastighet, der masse-energi øker med hastigheten, men har mindre masse i forhold til 

energien totalt som befinner seg i fordelt over gravitasjonsrommet rundt objektet, og funksjon som forklarer 

massens treghet og tidsforsinkelse i den graden det skjer. Hvorfor energi har energi, og hvorfor energier 

utveksler. 
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Differensialkraftens Virke-Funksjon 
 

Innføring for å forstå Differensialkraften. Kraft-motkraft-modellen 
 

At vi får en absolutt kraft som lenger ikke kan vokse eller utvide seg mer hverken i utstrekning eller i 

trykk-styrke, ekspansjonsstyrke, spenningstrykk. Slik sett er det dette som en absolutt tetthet, i like stor grad 

som at masse for mange betyr at det er absolutt tette og endelige partikler. Men i denne modellen fungerer alt 

rom slik. Den virker som en flytende og absolutt fast, tett masse som er urokkelig. Den er alltid i likevekt eller 

balansert likt mellom retninger som ekspansjonstrykk, slik at den fungerer som en nøytral flytende masse, 

uten preferanser overhode, og slik sett ville en preferanse, et objekt kunne flyte rundt uten hinder inne i denne. 

Men da preferanser oppstår skyldes dette en egenskap i samme kraften som skaper tregheten.  

Som en absolutt kraft, eller masse, men med denne egenskapen at alt fungerer som en vekst-funksjon, 

så ender hele ekspansjons-kraften med at kun drifts-strømmene, bevegelsen, er fri. Men da denne er bundet til 

samme differensialfunksjon som et produkt sammen med utstrekningen så fungerer det som at det er rom-

bevegelses-strømninger. Rom-tid-funksjonen.  

Det oppstår da en viss hastighet, og om denne er den samme, så vil grunnmengden av endring relativt 

til omgivelsene fungere som den veilengde og den bevegelseshastighet dette da har, som vi ut fra en målbar 

takt, som sekund, kan kalle tid. Tiden i fysisk forstand oppstår med bevegelsesvolummengdene som forflyttes, 

men kan kun måles fra et annet objekts bevegelsestakt og gjerne sammenlignet med en rettlinjet bevegelse 

uten forsinkelser mellom punkt a og b. Ideelt sett ide-el tid.  

Tiden oppstår altså i den samme prosessen og er som Aristoteles sier, at så lang som denne bevegelses-

prosessen er fra dens start til dens slutt, så lag er også tiden akkurat like lang. Unntaket er at en nabo-bevegelse, 

en klokke her kan oppleve at det oppstår treghet og tidsforsinkelse av prosesser grunnet mindre synlige 

hastighets-løkker, utvekslinger i den bevegelsesmassen som forflyttes. Med samme tetthet, samme hastighet 

og for de samme volum som flyttes, så må likedanne volummengder rom-bevegelse flytte seg den tilsvarende 

mengde den motsatte veien.  

Da helheten slik er et absolutt trykk, spenningen 1, og denne er sin egen motstand som da er lik 1, så 

vil maksstrømmen gi en strømnings-styrke som er 1, akkurat som Ohms lov, og som Aristoteles endelige 

totale energi, og med Newtons uendelige bevegelse som er lik 1 i denne differensialkraften. Dette betyr at med 

drifts-ekspansjons-funksjonen, og med strømningen 1, så kan dette ikke skje, uten at like mengder beveges 

den motsatte vei, eller i alle fall slik at likevekten og balansen beholdes.  

For øvrig så kan vi like gjerne anse den samme loven som ohms lov at den er likedan for aggregat-

tilstanders forflytninger og utvekslinger som den er for spenninger i elektromagnetiske strømninger og 

motstanden her, at totalt at U=RI overalt. Da denne kraftvirkningen ikke kan annet enn å utveksle, og da 

utveksle i like mengder balansert er alle bevegelser balansebevegelser.  

Og alle steder må ha utvekslings-karakter slik, ellers ville alt stoppe opp. Men tross en ferdig 

balansegrunn, så kan denne kraften ikke rekke å utveksle alle steder samtidig slik at utvekslinger må skje 

ganske så lokalt, med en slags rekkefølge på utvekslinger som utveksler som turbulens i kraftfelt og som større 

slike som dannelse av objekter, preferanser, partikler i de samme strømmene. Utvekslingens løkkedannelser 

skaper objekter, vertikalstrømmer og kule-sfære-strømninger i rommet med trykk fra alle kanter, og vil da 

føre til slike vertikalvirvler og kule-virvler i rommet.  

Disse er da balansert mot krafttrykket rundt seg. Alle bevegelser i formen utvekslinger er riktig 

balansert mot kraftens totale energi, og de motsvarende bevegelsesmengder er like store i bevegelses-masse-

mengde. Men da store områder i store utvekslingsarenaer kan virke som å ha små krumninger i forhold til et 

utvekslings-senter langt unna, så kan et felt univers, virke som nesten rettlinjet, fordi all kraft søker å rette seg 

ut som likevekt og lar ingen anledning gå til spille, slik at det knapt skulle vært partikler i det hele tatt.  

Men den gang ei. For å utveksle må det dannes mindre hastighetsløkker også i det som virker som et 

nesten rettlinjet felt dessverre, ellers vil det aldri komme en utveksling av større format senere. ´ 

Slike mindre områder vil danne partikler, altså ganske massive konsentrasjoner fra feltrommet sitt som 

utveksling uten noe energitap da inngående og utgående feltlinjer i utvekslingen alltid er like store tatt 

strømningsretningen i betraktningen og balansen. Konsekvensen er at vi får en noe spredd fordeling av 

partikler i et ellers nøytralt trykkrom, absolutt trykk. Men så er også den store feltstrømmen selv en utskilt 

mengde tetthet i forhold til den absolutte tettheten i rommet.  
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Fordi strømningen driftes av en virkefunksjon, kraftvirkning, så vil utvekslingen også vise et trykk i 

forhold til den nøytrale strømmen som et overskudd eller underskudd i forhold til balansestrømmen. Dette kan 

bare skje fordi tilsvarende strømninger eller partikler kan virke utlignende for den utvekslende mengden slike 

preferanser, partikler. Dette fører videre til at det dannes et gjennomsnittlig makstrykk for utveklinger i 

normalskala for felt-krumningsgraden i rommet. Dette vil virke både som opphav til elektromagnetiske 

motsatte strømninger og likedan anti-partikkelstrømninger som partikler uten at totalenergien er endret.  

Men trykkutvekslingens tetthets-økning for den mengde som skal utveksles øker, og dette er den 

kraftmengden som skiller seg fra gulvtrykkets nøytralstilling og det tillate topptrykket i rommets krumning 

inntil balansegraden er oppnådd. Rommet vil utenom en turbulensgitt hastighet på sine egne bølger eller drifts-

strøm-hastigheter som i nøytraltrykket virker like mye alle veier, virke slik at det klemmer sidelengs inn mot 

objekt-utvekslingene grunnet dannelsen og utvekslingen der ett mindre antall av mengden kraftlinjer deltar i 

partikkeldannelsen. Men slike trykk-utvekslinger oppstår.  

Disse kan ikke overgå romtrykket, slik at de vil da måtte dele seg opp i bedre balansetilpassede enheter, 

eksempel at et nøytron med det minste tilleggs-trykk vil danne elektroner og protoner for så at disse regulerer 

trykkmengden sin med avstanden de sirkulerer rundt hverandre med, eller lengden ut til elektronets bane. Som 

et hydrogenatom. Men den minste uro vil danne veksel-virknings-partikler med gravitasjonene rundt seg også, 

slik at utvekslings-frekvensen og retningen som dette får, drives med rombevegelsesstrømningens hastighets-

trykk.  

Eksempel lys, fotoner, og i øverste fall fra gulv-seksjonen slik i nøytraltrykket, fører til at det kan 

dannes større slike der trykket og feltlinje-mengde fra rommet ikke kan dekkes kun vertikalt lenger og 

utvekslingen starter fra alle kanter og det har blitt dannet et tregt, tids-forsinkende hastighetsløkke-partikkel, 

her kalt elektron, men av samme oppførsel ellers. 

Vi kan slik sett tenke oss til at elektroner, protoner som har mistet en tilsvarende del fra takhøyden slik 

som elektronet ble dannet fra gulvhøyden, dermed må mates i to forskjellige retninger fra nøytralrommet rundt 

seg og slik danner positiv og negativ feltvirkning der like slike støter hverandre bort, og ulike trekkes til 

hverandre. Alle masser og virvler vil søke hverandre. Det oppstår konflikter med antipartikler, da de søker å 

utbre seg en annen vei enn det vanlige partikler gjør, og at de ved inn og utmating tross alt kan søke sammen 

og oppheve den samme driften hos hverandre og gå over i for eksempel foton-frekvenser, elektroner, 

positroner alt ut fra hvilke konstellasjoner de er med i ellers.  

Om trykket i rommet er så stort i forhold i mengde en det partikler i rommet har beslaglagt av areal, så 

vil det være et enormt rykk mot partikler, at rommet trykker mot partiklene. Deres utvekslingsnatr gjør at alle 

logisk søker seg til hverandre over avstand men endrer forholdet ut fra spenningstilstanden sin når de er i ett 

felleskapsrom lokalt. Om noen av disse kan gå sammen i symbiose, virvelfellesskap med tap, så vil 

overskuddet som forsvant bre seg ut i rommet i stedet.  

Det store trykket klemmer partiklene sammen så sant de kan fordele utvekslingsstrømmene sine, og 

danner slik atomer, molekyler, større objekter eller store mengder nøytroner i en stor atomkjerne. Poenget er 

at klemkraften er den som gjør at vi får den proporsjonale utvekslings-forskjellen ved samling av masser som 

gir tykkere energistrøm i rommet i stedet. Som Einstein sier, at rommet presser seg inn mot objektene. 

I denne nye nøytraltilstanden for partikkeltrykk, så vil det samme foregå om vi spalter, sprenger, 

kolliderer partikler i akseleratorer der disse må fordele feltvirvlene som danens i balansert grad likedan.  

Og slik sett virker alle de formene som beskrives i balanse normalt for et isolert område som lokalt 

ikke har avsetningsmuligheter for utvekslingsenergier til stede for at et så kort balansert områdes tidsrom å 

kunne balansere trykkmengden på, slik at kvarkpartikler må kun henge sammen gjennom en viss grad av felt-

linje-virvler som ikke klarer å slippe taket lignende en elektrisk/magnetisk veksel-bue med gravitasjons-

rommet som transformasjons-felt-veksler for at frekvens ut skal gi frekvens inn igjen, at den elektriske 

felteffekten går til gravitasjonsfeltmasse som trykkes inn til det vakuumbalanserte området i sentrum av 

partikkelen igjen, men som her også gjelder forholdet mellom kvarkene også.  

Det finnes ingen steder den eksploderte partikkelens balanseenergi rekker å utveksle med da rommet 

selv ikke rekker å finne en annen mating til partikkelen, og de virtuelle partikler, kvarker, må sammenfalle 

igjen til en partikkel, I en stor tett masse et annet sted så har trykket og nærheten av vekselvirkende partikler 

oppnådd å være innenfor romslig kraftfeltrekkevidde og som sammen med elektroner, mange fotoner, en rekke 

partikler kan benytte feltnivået som omdannelsesutveksling med andre partikler rundt disse.  
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I alle fall så passer mye av det matematisk-geometriske grafiske måle-beregninger og formler for dette 

like gjerne til differensial-kraftens oppførsel fremdeles. Men det behøver ikke bety at modellen er helt riktig. 

Det som er riktig er at energiene og visse formasjoner faktisk er riktige og finnes. Forklarinegen kan det være 

mulige frustrasjoner ved.  

Når så temperaturer over 1500 Kelvin gjør at partiklenes energi øker slik at elektronskallene ikke kan 

bindes til hverandre lenger og danner frie atomer og ikke molekyler, samtidig som at temperaturer over 3000 

Kelvin kun danner ioner av disse, plasma, en form for plasma, så er det tydelig at det er-tilført masse og energi, 

altså for å få opp temperaturen, og det dannes et sterkt trykk i rommet som igjen skaper et nytt gravitasjons-

utvekslende feltegenskaper mellom romgravitasjon og partikkelgravitasjon.  

All uro vil gi elektromagnetiske balansefrekvenser med rommet og partikkelen, helt til det avgis, 

spaltes eller sammensmeltes partikler. Det er derfor at gravitasjonsbølger, tåker som ikke kun kommer fra 

runde objekter, men fra balanser i romkraften må forskyve seg, og at energibalansen beholdes som at E=mcc 

fortsatt.  

Stort sett er det partiklene og fotoner som utveksler feltstyrker over store avstander. At øket rykk gir 

mindre massepartikler i størrelse, eller øker partiklets tetthet slik at et faktisk kan dannes friere spaltninger av 

lepton-oppløsninger eller kvark-oppløsninger er altså da en større mulighet. Men alt dette kan jeg kun utrykke 

fra ståstedet for en likedan energi som kun gir partikkeldannelsene i balanserte kvoter. Likedan som balanserte 

kvanteverdier.  

Det er en balansert rom-mettelse i gravitasjons-kraften for plassen og partikkelstørrelsene. Metningen 

er balansen, og der er typen partikkel. Med et kanskje uendelig rom utenfor det synlige universet også, og med 

kraftforskjeller fra alle kanter hva preferanseobjekter angår, så blir det ingen lik linje og tid for dannelse av, 

og like mengder mål i mellom slike, og at det slik kan virke tilfeldig hvor løkker, eller hengende slike fra 

andre felt-utvekslinger gjennom vårt univers, slik kan frigjøres som selektive partikler i strømmen med sine 

logiske verdier. 
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Dualisme og Virkning 
 

Å se kraft og motkraft, ikke som enhetlig utveksling, men to likedanne kraftmengder med motsatte 

retningsvirkninger. At de er splittet opp, ikke det samme, som individuelle krefter eller bare to adskilte krefter 

med likedanne eller forskjellige egenskaper som oppveier kraftvirkningene ti hverandre i retninger. 

 

Definisjon til Gravitasjon, og gravitasjons-kraft: 
 

Gravitasjon betyr tiltrekning, men har vist at den kan virke motsatt vei også, anti-gravitasjon. Altså så 

virker den som kraft-virkning inn mot eller vekk fra sentral-områder som overskudd eller underskudd i forhold 

til et nøytralt felt-rom, gravitasjonsfelt-rom uten objekter som graviterer innover eller utover. Prosessen er 

mest kraft-konsentrert i sentrum: Utvekslings-sirkulasjon eller annen definert styrke-posisjon. 

Her stiller altså fysikere stort sett seg helt uforståelige til. 

Det er denne uforståeligheten som er annetheten og Platons transcendens og den enda ikke forklarte 

forståelig bakgrunnen til moralen, og fysikkens bakgrunn, apriori. Samtidig så er denne allikevel årsak-

virknings-rekkefølgen, til det bestående av det fysiske og bevisste i Kants enighet med Newton, og altså også 

den moralske årsak apriori; den foregående ubeviselig årsak, for Kant så langt. Og likedan Newton, Einstein, 

at å forstå årsak og virkning hos gravitasjonen, nei det kan de ikke begripe i det hele tatt!? Heller ikke 

Hawking! Årsak? Nei, men han trodde det hadde noe med gravitasjonskraften å gjøre?! 

Lorents og Einstein er først sikkert ganske enige om at verden, alt i utgangspunktet som i oldtidens 

tenkning, Newtons, at alt er kraft og motkraft sett som like store mengder i kosmos. Men Lorents klarr ikke p 

finne et argument bedre enn andre for hvorfor det skulle være sikkert, eller en funksjon som sikret at eteren, 

eter-kraften, at denne skulle virke som kraft og motkraft. Altså ikke noe produkt for rom-tid-stoff heller, selv 

om formlene tilsa dette. Einstein finner ut av det med formler og feltvirkninger nok til at han kan sette opp en 

sikker gravitasjonsteori, og lover for magnetisme og elektrisitet sin egen vei, Einsteins feltformler.  

Men så nekter han at det må være nødvendig å ha motkraften til Lorents og andre, fordi det holder med 

beregninger, nok til at det må væe n slags logisk-matematisk-geometrisk grunnprinsipp i den fysiske verden, 

slik at Einstein ofrer nå motkraften og eteren på Gravitasjonsmatematikkens alter. Kun de matematiske og 

fysiske måledata kan nå være eneste årsak. På spørsmål så svarer han at han ikke aner årsaken til hva som 

ligger bak gravitasjonskraften og finner heller ikke noe prinsipp for rom-tid-stoff sitt fellesprodukt. 

Det Einstein den gangen ikke forsto er hva som ligner hans egen antagelse om at gravitasjonen virker 

konstant, der lyset er absolutt hastighet, at alle mål har vist at energien er konstant, og det absolutte tenkte 0-

punkt i temperatur, frekvens, ro. Ut fra en verdi på 0 energi, regner han seg da til en toppskala av energi som 

er E=mcc, og som stemmer. Det han ikke vet er at om han tok en absolutt energi i rommet istedet, med motkraft 

fysisk som loven, så ville han fått nøyaktig de samme formler. Det er det samme om du starter på absolutt 0, 

eller på absolutt maks, eller uendelig.  

Kurven for fysiske formlers sammenligning og balanse i energi, også gravitasjonens, blir de samme 

formler ovenfra som fra 0-en nedenfra. Dette er ikke helt likt med etertanken og ikke med gravitasjonsteorien 

til Einstein heller: Fordi i drifferensialkraften så er den faktoren som Lorez, og den faktoren som Einstein ikke 

har fått med seg, nemlig drivkraftprinsippet, eller driftsenergi-funksjonen som et produkt allerede med. Det 

vet de som har lest forandringskraften og differensialkraften.  

Tall 
 Alle tall er i samme punkt. Sum, svar, produkt, subtraksjon, divisjon, derivering, multiplikasjon, brøker 

og desimaler. 1-verdi, har plassen til 0-en. For samme punkt. Alle tellinger, adderinger, gir ingen lengde, ikke 

noe til høyre eller til venstre, opp eller ned, og lengde klarer ikke tall å lage da de ikke eier denne dimensjonen. 

Altså tall står stille i samme punkt, og kan ytterst forestilles på en uendelig linje, kun teoretisk. 4 opphøyd i 3, 

lik 64, er altså ikke kubikk, og 4 i andre potens er ikke en flate, og 4 + 4 er ingen lengre lengde. Verdien gir 

et punkt, og i ytterste fall så er denne verdien kun i samme punkt. Alle tall utgjør et nøyaktig punkt, og aldri 

noe utover dette i noen retning. Det støter seg ikke til et annet tall. Det kommer ikke helt inntil. 
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Tiden tidløs, alltid, evig, sjel, varig og endret 
 

Tid, vitenskapelig, vei ganger bevegelse, helst vei ganger en bestemt bevegelses-hastighet, eller en fast 

tidsenhet, at det oppgis etter et mål, en bestemt hastighet elelr lokalisert hastighet over tid, som vitenskapelig 

er vei ganger bevegelse for like takter, fastsatt tidslengde, slik som sekund, eller meter pr sekund. Eventuelt 

m/sekund i sekundet. 

 

Vi sanser vår egen bevissthet, og merker også slik bevissthetens behovsstyrker, ikke så rent lite 

forbundet til opplevelses-livet vårt. Hendelser, endringer, virksomhet, stillstand av ulike typer. 

 

Om tilstander som vi kaller fysisk, eller som i fysikken, natur-lover, om felt og partikler. 

At: bobler så store som fiskeøyne, vanndamp, vann-gass, vann i dampform som ikke er luft, og luft 

som er blanding av fire varianter, spesielt og mest; oksygen 21 prosent, Nitrogen 78 prosent, karbon-di-oksyd 

og vanndamp som de andre store kvotene. Fra vulkaner, støv og annet så finnes det både metan-gasser, 

ammoniakk-gasser/nitrogen, og svoveldamp. 

Vi kan fryse noe ned, slik som når vann blir til is, at flytende lava blir til stein, at flytende jern, kobber, 

gull blir til faste former. Vi kan varme alt opp til over 1500 Celsius, slik at de ikke vil binde seg som gasser, 

molekyler, men som frie atomer, stofftypen for seg som et og en partikkel i stedet for slik som hydrogen og 

oksygen som stort sett normalt er H2 og O2 som molekyler.  

Videre med enda mer oppvarming, over 3000 grader, så opptrer alt fysisk slik som ioner, det vil si 

positive og negative ladninger, i noen tilfeller frie nøytroner. Korte intervaller, og med ekstremt høyere 

temperatur så opptrer de fleste stoffer som elementærpartikler.  

Trykket kan endre mye på tilstandene, slik at alt presses sammen allikevel og danner en flytende slags 

plasmamasse. Trykket kan også øke så mye at vi får noe som er hardere enn stoff, men som egentlig er samme 

stoffet der elektroner og protoner presses sammen til nøytroner, og sammen med nøytroner danner tette pakker 

med nøytroner som i nøytronstjerner der en teskje med slikt stoff veier det samme som jorda.  

Med lyshastigheten som utgangspunkt, der vi snakker om potensiell og kinetisk energi, altså 

bevegelsesmengde i objektet i forhold til bevegelses-mengde som hastigheten til objektet, så omformes 

energiene mellom disse to tilstander stort sett i like mengde omsetning av energien, at øker et objekts hastighet 

så avtar den indre bevegelses-hastigheten, og disse energiene er like i størrelses-endring i forhold til 

totalenergien som er konstant.  

Men vi har ulike potensialer slik, alt fra sorte hull, til områder som heller virker som om de har anti-

gravitasjon, og avgir energi i store mengder i stedet for å sluke disse. Summen virker slik at galakser som 

snurrer, hele hoper, den indre og ytre energien og balansen med resten av landskapet, fungerer slik at alt har 

en slags lik bevegelsesmengde og hastighet, med unntak av den endringen som vi oppfatter, fordi det er snakk 

om hva som utgis av energi utover det lokale området.  

Tid i denne forbindelse er tatt opp, men kan tas opp igjen her som viktig faktor da tid, bevegelse og 

vei er avgjørende betydninger sammen med en gitt lyshastighet og frekvens som slik danner vårt mål for tid i 

fysisk sammenheng. 
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Tiden tidløs vitenskapelig og behovs-

funksjonelt 
 

Bare. Å leve i smerten. At det slett ikke er TID til å observere tiden. Behovet for å komme ut av smerten 

er større enn hvilken takt tiden til vanlig har eller virker som ved en smerte. I noen tilfeller oppleves smerten 

som en utrolig hurtig prosess, der vi refleksivt trekker til oss handa eller hopper unna, i andre tilfeller at tiden 

er uendelig, at vi opplever at vi venter på legens venteværelse, eller føler smerter som virker varig lengre enn 

tidligere, eller slik vi opplever tid til vanlig. 

Den vitenskapelig tid er forholdet mellom potensiell og kinetisk energi for partikler. At de feltkrefter 

som møtes og inngår i partikkelen blir tidløs i retningssammenheng ellers. Behovs-funksjonelt så bestemmer 

behovs-deknings-tempoet reguleringen for tidsfølelsen.  

 

Alltid evig 
 

Bestandig! Holdbart uansett hendelse eller ikke! Det bare er og er og er. Er værende og aldri i en annen 

tilstand. Bare væren. 

Tiden, sjelens varighet og endrings-tilstander 
 

Kort sagt alle forestillinger om sjelsvandringer og sjelens dødeølighet eller udødeøighet over hvilke 

som helst tids-intervaller. Ingen legitimin forklaring eller bevisførelse finnes i noen bestemt grad for dette. Da 

man ikke vet hva det er som de uttaler seg om, så er de ikke kyndige om dens varighet og dens 

endringstilstander heller. Det de kan tenke seg kan alle tenke seg. Noen kan tenke seg noen varianter ikke 

andre klarer å tenke seg før de instrueres i dette. 

Tiden: Raskt som tanken, at tankene dine er 

hos det vi tenker på. 
 

Vi ser da for oss at tankene våre er det samme sted som det vi tenker på. Vi kan ikke tenke oss at vi 

tenker dette her vi er. Vi mangler egenskaper og sammenlignings-evne, må de tro. Sol-tanken er hos solen. 

Variant 2: Tanken, ordet, forestillingen er nå solen selv, 3. At jeg, tanken min, er i solen. Hva ser man da? 

Den vi ser herfra? Beskriv så derfra?!  

Den absolutte Uendeligheten 
 

Med denne, kontra, motsatt, annerledes, og til forskjell fra absolutt ingenting, det forskjellløse, så er 

all forskjell her i stedet, hvilket betyr alle enten-ellervariasjoner, hvilket betyr det værendes egenskap, som 

like og ulike, all logikkk, og dermed sammenligning, gjenkjennelse like og ulike, som ogjen betyr grunnlag 

for husk, gjenkjennelse, kaos-kosmos-veksling, og som er den sprterende og sammenlignende logisk 

egenskapen til bevisstheten for alle former og krefter. Denne typen absolutt uedenlighet dekekr alle 

uedenligheter som har vært, er og kommer til å bli, iberegnet alle uendeligheter som avsluttes og der enhver 

ny uendelighet begynner, uansett om det er alle sirkler eller omganger som noe gjør seg som hendelse eller 

statiske veier. Størrelser, styrker. Kort sagt; inneholder alle andre uendeligheter. 
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Kapitel 26 Univers og partikler 
 

Universet. Differensialkraftens grunn-funksjon viser seg åpenlyst som et logisk uendelig utstrakt og 

bevegelig univers. Om vi da ikke skal benytte grunn-funksjonens ekspansjons-funksjon for romtiden, like godt 

som et uendelig virkende univers. Vi har ut fra den samme funksjonen som grunn-basis sett at virknings-

mengden, bevegelses-energien, er konstant. Og at dette uendelige universet oppfører seg som en utvekslings-

funksjon, der alle strømninger og motstrømninger er balanserte og like store for summen av alle 

driftsretninger. Slik sett kan den danne likedanne og ulike felt-univers, homogene, og heterogene, og 

transformasjonene mellom disse.  

Strømningene virker også slik at samme kraftens totale spenningstrykk, med samme kraftens motstand, 

forholder seg som 1:1 Altså U:R, som gir den samme strømningene i helheten lik 1. At U=RI. At Ohms lov 

er i varetatt, og at den konstante energi er ivaretatt. Likedan balansen, slik at utvekslingen gir 50 % kraft, 

bevegelses-energi, virkning den ene veien, og 50% kraft, bevegelses-energi, virkning den andre veien, hvilket 

til sammen gir 100 % av kraftmengden og der motstrømninger har forholdet 1:1 og er like sterke. 

Med et univers som slik må fordele sirkulasjoner lokalt, da alle steder ikke kna være alle steder 

samtidig, utenom som del av helheten i en kontinuerlig romtid-energi, så dannes det forskjellige virvler overalt 

på alle nivåer, og det dannes rettere feltområder overalt i mellom alle disse nivåene. Mengden partikler i de 

forskjellige univers kommer av trykket, samt krumningen, samt omliggende utskiftende felt som har 

strømninger tvers gjennom det feltet vi henviser til fra alle retninger, som domineres av ulike størrelser 

virkning. Dette innebærer at det er uendelig med retninger, og uendelig med virkningsforskjeller av 

forspenning mellom partikler, og det vil da virke ganske tilfeldig hvor partikler og bevegelser befinner seg, 

og virkningsgrader, men det er det altså slett ikke. 

Fordi det er samme funksjon som har de samme egenskapene, så fungerer det slik at alle 

grunnfunksjoners differensieringer i rom, tid, bevegelse, trykkmengde, befinner seg i samme punkt og 

kontinuitet for alle områder som finnes, hvilket betyr at vi får opprettholdelse av det vi kaller proporsjonale 

forhold matematisk, geometrisk, som former og fysiske lover. Dersom en av disse enhetene var tilfeldige, 

altså fungerte som en random for enten sted, tid, rom, bevegelse, trykk-styrke/tetthet, eller random tilfeldig 

kombinasjon av noen av disse, så ville aldri proporsjonale forhold være mulig over hode.  

Det dannes altså ulike mer utrettede felt som før eller senere inngå i en virvelutveksling, eller som 

spalter seg til mindre og forskjellige retninger som virvel-utvekslinger. Utgangen på slike funksjoner er at 

virveldannelsens energi ebber ut og retter seg til et rettere felt. Men det er ikke grenser for mange virvler som 

kan dannes inne i virvler. Det betyr at vi har ulike trykkvirvler i alle størrelser, og det betyr at vi har rettere 

eller ovale felt, svingende felt, og der trykk, krumning og omliggende felt-utvekslinger via de lokale felt, 

univers, slik sett danner ulike mengder partikler, og som endrer seg over tidsløpet, prosessen som disse er 

igjennom. 

Skjematisk sett er det overveiende lettest å fatte, at en mer utrettet felt mellom to andre felt slik sett 

danner partikler som mengde krumningstrykkforskjeller og hastighetsforskjeller for feltene som er involvert i 

det feltets lokale krumning vi snakker om. I virvelfeltene sier krumningen seg selv og det må dannes mindre 

hastighetesløkker, avbøynings-utvekslinger, ala de gaussiske, og som Einstein fikk et godt tak på.  

Det som dermed er sannsynlig for vårt univers, er enten at kraft-feltene rundt oss virker så sterkt 

trykkende på vårt univers, at det holder å få de forskjellige tilstander i tid på lignende vis som i BIGBANG-

modellen.  

Men om det er en klar utvekslingsvirvel som slik skifter ut trykket som en indre sirkulasjon, om vi vil 

ala planck-lignende masse-utveksling, så betyr dette at strømningene går inn i virvelen, og på veien utover 

igjen så får vi vårt ekspanderende univers, som igjen betyr at dette er en pågående prosess hvor arenaen bak 

oss og arenaen foran oss sannsynlig har lignende formasjoner som det vi har, og at vi i tidligere og senere 

partier av denne trykk-prosessen får ulike fordelinger av partiklenes oppførsel, delinger og spaltninger og 

interaksjoner, ikke så ulikt det som CERN, Astrofysikere, mange fysikere og forskere mener er beregningsbare 

forhold for partikler slik de fremstiller dette.  

Virkeligheten av fremstillingen skiller seg nok litt fra fremstillingen. Men er det slik, så er det egentlig 

ikke et BigBang, men en universell utvekslingsmodell med felt-trykk-forskjell som ligger til grunn for 

partikkeldannelsen og deres omvekslende egenskaper under ulike trykkforhold slik som ved en ekspansjon 

slik fra et senter.  
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Hele denne prosessen er altså lik en virvel i vann, eller en galakse, eller best, en rom-kule, at det er en 

jevnt pågående prosess over lengre tid, for ellers ville ikke et slikt ekspansjons-univers kunne holdt en likevekt 

særlig lenge. BigBang bør da byttes ut med denne modellen. Det er likevel sannsynlig at likt som samling av 

krutt, at det oppstår en reaksjon grunnet trykkforhold, som slik kan ha en samlet masse som kunne fyrt av slik 

med et bang.  

Det er like mulig at ett trykk danner en partikkel i et felt der trykkbalansen som skal opprettholde 

balansen tvinger frem en virvle og slik danner en partikkel. I universell målestokk betyr dette at et slikt trykk 

kunne startet opp slik at det virket som et faktisk BigBang, men umulig dersom det er et punkt singulært, og 

må være som utveksling, ikke-singulært, ellers kunne den samme kraften ikke differensiere seg slik som 

naturen viser, eller partiklene viser. 

At den samme funksjonen forteller hvorfor partikler har snurr, sin planckutvekslingsmasse, og at de 

oppstår kule-former og virvler som partikler og objekter, og hvorfor de balanserer seg mot et likedan trykk, 

mens forholdene viser at det er konstant energi mellom energiformenes transformasjoner.  

For å se dette i et riktig perspektiv må vi invertere regnskapet, slik at det vi kaller 0-punktet for ro og 

absolutt kulde, at vi setter absolutt energi inn her i stedet, at alle univers som vårt kan være hvilken som helst 

del av virvler inne i virvler, eller rettere felt innenfor og mellom slike rette felt og virvler. 

Et utdrag her er altså det som vi kan kalle vårt univers. Det er en utskilt lekkasje-strømning fra de andre 

feltene, og danner sitt særegne partikkelforhold. 

Selv om m/s er grunnlagsstandard for denne kraftmodellen vil endringsfaktoren gi en aldri så liten 

krumning, selv om vi klarer å oppdage denne fordi alt utveksles, og derfor at vi alltid kan lykkes med 

akselerasjons-formlene, eller differensial-beregninger hvor vi benytter m/s pr sekund, altså m/s2. Svært ofte 

kan dette ligne en rettlinjet og uendret hastighet, vei/bevegelse pr bevegelses-takt for tid, hvor vi da finner en 

mest konstant nøyaktighet som måle-funksjon av tid. Vi vil ut fra vår praktiske hverdagslige skala ofte ikke 

trenge så nøye mål for at noe skal passe, men i atom-elementær-partikkel-fysikken er vi avhengige av ekstreme 

gode mål, og beregninger av feilmarginer, slik Bertrand Russells, og andres sannsynlighets-beregninger. 

Det er her han, Einstein og Arne Næss har skåret høyt på hvilke kriterier man setter for definisjoner og 

klargjøringer innen vitenskapens lover, og som fortolknings-prosesser, som setter de vitenskapelige kriterier, 

som igjen er slike krav som vitenskaps-filosofien tar seg av for å gi korreksjoner til det vitenskapelige arbeidets 

nøyaktighet uten for mye forstyrrelse av saksforhold som neppe klarer å redegjøre for de samme forsknings-

resultater. 

Viktig: Ikke glem at Fysiker Karl Schwarzchild ga Einstein formelen for svarte hulls felt-ligninger. 

Elektromagnetiske felt ble tidligst kun henvist til elektronet og protonets bindings-styrke som virket 

statisk på oss. Går under Couloumbs lov. Men ingen ting om endring i styrke for hendelser, reaksjoner i de 

elektromagnetiske feltene. Kvante-Mekanikk. Sier mest om to ferdige stillingsforskjeller i kjemisk binding. 

1928 Dirac, Heisenberg og Pauli finner ut mer. Diracs relavistiske bølgeligning + Maxwells teori for 

elektromagnetisme, ga bedre uttelling for elektronets spinn, finstruktur og pardannelse. Paulis. Og 

heisenbergs avklaring om at bevegelse og posisjon ikke kan avgjøres i samme måling. Forstyrrelse fra aktiv 

måleapparats felt. Men 1928 modellen ga ikke entydige resuktater. 

1948: Schwinger, Feyman og Tomonaga la frem teori 1948 de fikk Nobel for i 1965! Dette var 

kvantisering av de elektromagnetiske feltene, 2-kvantifiseringen. Dette forklarte elektronets magnetiske 

moment, og Lamb-forskyvningen av spektrallinjene i hydrogenspektra. 

 

Denne teorien kalles Kvante-elektro-dynamikken. 

I min versjon, Differensialkraften, så må det oppstå med nødvendighet at det er hastighetsløkker i 

gravitasjonsrommet rundt objekter og rundt de elektromagnetiske felt, samt i de elektro-magnetiske felt og 

hos partiklene, altså proton og elektron, og også nøytroner, alle partikler om vi slik tenker på Planck-

tilstandene, og som kvantifiserbare tilstander som kvanter, ala Einstein.  

Kort sagt: Differensial-kraften har med minst alle disse tre som vanlige virvler, og at når de er i balanse 

med kraftrommet rundt blir partiklene og feltene balansert i de nivåene i den mengden det blir plass til disse, 

mens sikkerheten med hvordan de danner de kjemiske forbindelses-forskjeller kan jeg ikke beskrive her, fordi 

jeg ikke sitter med kvanteverdiene for de forskjellige tilfellene av bindinger.  
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Jeg måtte bare fortelle at i prosessen mellom energistadiene og over til nye balanse-tilstander, eventuelt 

energi-lov-område, så går dette gjennom en balansert turbulens, der gravitasjon, elektromagnetisme blir 

berørt, og at gravitasjons-rom-feltet som støter til dette blir berørt, alle med samme forhold til kvantifisering 

av feltet og at gravitasjonens felt-rom og elektromagnetismen og partikkelmassen balanserer hverandre. 

Derfor ligger dem i de nivåene de gjør, mens bindingsstyrken til visse isotoper kommer v nettopp symmetrien 

av utvekslingene mellom kjernepartiklene. 

Det blir da så klart at når temperaturer, uro, vekselvirkninger øker, at trykket øker, at det langt mer 

tydelig kan dannes tyngre balanse-partikler. Men det er da ikke slik at med et mindre trykklandskap slik der 

gravitasjonsrommet har en ganske så tilpasset gjennomsnitts-trykk for partikler, at et tyngre partikkel som 

forlater ett større trykk-område da må utveksle seg i det lavere trykket, altså fordele energien sin igjen, og det 

er slikt vi kaller henfall.  

Forskjellige spaltninger og likedan som sammenkomst av partikler som gir et overskudd eller et 

underskudd som sender ut partikler eller antipartikler for at energibalansen skal passe med gravitasjonstrykket. 

Om en partikkel med et høyere trykk kan vandre over lange avstander så er dette fordi et annet område har 

tilpasset energi-løp balansert i gravitasjonsrommet mellom sted a og b, ikke så ulikt anti-partikler og partikler 

som balanserer når noe spaltes.  

Men likedan så vil et økende trykk tross alt danne hastighets-løkker slik at det dannes en partikkel eller 

flere partikler eller tyngre partikler for at balansen skal stemme med en sammenpresset utveksling eller et 

høyere gravitasjonstrykk, eller likedan trykksamlinger av de andre feltformene som partikler og felt.  

Det er ikke bare gravitasjonsrommet som kan produsere flere partikler utenom de elektromagnetiske 

felt-områdene. Blir det elektromagnetiske feltet for sterkt så vil dette danne partikler også, men dette er 

vekselvirkninger med gravitasjonsrommets energi, som slik gir en opprettholdt energi-balanse-mengde i 

rommets totaltrykk. 

Slik sett er begrep om raskt henfall hos flere av partiklene, og forholdene nevnt som Z, W- og W+ 

partikler, samt nøytrino og kvark-eksemplene rene balanser for energi-mengdene. Men dette forklarer ikke 

utvekslingen. Den foregår ut fra differensialkraftens differensial-funksjon som bestemmer alle utvekslings-

balanser i forhold ti len konstant energi, tros at alt er i konstant relativ forandring, og ikke gjentar seg selv for 

forspenningene til partiklene.  

Grunnfunksjonen som skaper de like og de proporsjonale forhold mellom like og ulke er den samme, 

slik at vi kan si at formelen er m/s, altså hastighet som bevegelse over avstand uansett sirkulasjoner, altså 

potensiell og kinetisk energi. Men da dette krummer som loddrett og vannrett ved partikler og større objekter, 

at sirkulasjonene trekker seg sammen slik at rommet presses innover mot objektet så får vi en langt enklere 

beregning ved bruk av m/s2, akselerasjonsgrunnlaget for like mengder som får tverrsnitt av halveringer, slik 

at vi får at der krumningen har blitt så volumet til feltlinjesamlingen har blitt en fjerdedel, så fortsetter denne 

kvadrerings-formelen å virke greit, og at vi kan sette alt til denne formelen der hastighetsløkker er utveklinger 

for fortetning og ut-tynning av kraftlinjespredninger.  

Men dette skjer bare for at samme differensierings-funksjon ligger til grunn for at det dannes en eksakt 

balanse. Det samme gjelder ikke s konsekvent i forholdet mellom et menneskets behov og natur-oppførsel, 

fordi disse kan krysse hverandres balanse-tilstander fullstendig. Altså at det går et ras over huset, eller et farlig 

virus oppstår. Også mellom mennesker er disse behovenes person-balanser gjenstand for konflikter. Det er 

ikke slik mat og personer kan bli sikret balanse for behov, men vi kan gjøre vårt beste.  

Behovsgjenstridigheten, mellom mennesker og foran naturen, vil ha et langt mer variert løp enn de 

rene balanse, selv om alle energikrefter er i balanse. Her vil behov for opprettholdelse i forhold til andre 

mennesker og natur fungere som det vi kan kalle smerter og gleder, eller som i mange livssyns-funksjoner 

omtales som et gode eller et onde. 

Det er balansen ut fra en bestemt oppførsel som drivfunksjon som gir at vi også kan følge opp med de 

ikke-forklarende matematiske preferanser som kan gi forutsigelser. Men i mange tilfeller så er også 

forklaringene matematisk holdbare nok. Ikke minst for kraftberegninger og for å måle opp en dør som er 

praktisk for den høyden vi har så vi slipper å bøye oss for å komme inn eller stange hodet i taket. 

Rett og kolliderende som balansen vi kaller vannrett og loddrett, eller som sirkulasjoner for utveksling 

ved kollisjoner, så vil også krumninger være innfalls-vinklene, og der de gaussiske krumninger kan forklares 

med hastighetsløkke-modellen slik, for ralle typer felt-krumninger, varme plater som vrir seg, buler, og 

feltlinjene som graviterer inn mot jorda, krumningene inn mot partikler, kloder, galakser og sorte hull, og der 

disse må utveksle utover igjen. At balansen gir at partikler beholder sin energi inntil det skjer kraftendringer. 
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Å være en partikkel, og i hvilken størrelse er relativt til de endringsbare balanse-styrker. Øker trykk-

tettheten i balansen, i det feltet som skiller seg ut, eller har skilt seg ut, så øker også balansetrykket til 

partikkelen under tilsvarende krumninger, jevne eller krumme felt, og vi får det samme forholdet med 

endringer av planck-størrelse, det vil si utenfor-liggende og innenfor-liggende trykk og forhold til den 

utbalanserte partikkel som er en balanse-tilstand i et gitt felt. 

I forhold til en konstant energi-masse, så vil en utvekslings-sirkulasjon bety at massen, eller kraft-

tettheten, energi-feltet, fortettes, og må danne flere hastighets-løkker, stigende energi, utskillelse, stiende 

turbulen, større mengder hastighetsløkker eller tykkere energi-feltlinjer. Men denne vil få en øket turbulens 

av feltlinjer som ved ett gitt nivå vil gi forplantningstrykk-endringer, sli som lys, og som etterhvert med økning 

av trykk, energi, vil omdannes til elektroner.  

Der det under trykk 2000 ganger høyere enn dette, vil det kunne dannes nøytroner, da trykket og 

mottrykket nå hverandres grenseområde, og den elektromagnetiske effekten avtar inn mot denne 

balansegrensen som er omdannelse til et nøytralt partikkel, Da trykket øker videre vil høyere energipartikler 

tidvis og balansert danne seg, fordi nå går trykket opp mot temperaturer høyere enn vi kan påtreffe i vårt lokale 

miljø, og etterhvert høyere enn det vi kjenner fra sorte hull, galakser, nova, kvasar-tilfeller.  

Kan sikkert diskuteres. Men felttrykket ved utvekslingen er så høyt at alle feltfunksjoner er klemt 

sammen som en tett utvekslings-felt-virkning, at partikler mater hverandre spontant med inn- og ut-gående 

feltlinjer. Massen overgår fra masse til feltvekslings-aktivitet, det vil si at partiklene har smeltet og blitt til en 

plasmatilstand, en flytende men hard utvekslingsfelt-masse, ut-sirkulasjon. Rommet vil virke balansert fordi 

det er likedan felt-masse-utveksling, og lite som skiller seg ut fra de andre inntil-liggende områder. Først etter 

en slik ut-sirkulasjon kan denne felt-masse som flytende energi-felt-funksjon, endre seg med utvidelsen av 

massen igjen og lavere tetthet som gir at partikler dannes, lignende slik isbiter dannes i vann. 

Slike trykkendringer kan komme gjennom andre trykk-utvekslinger enn kun denne utvekslings-

sirkulasjons-krumningen, og slik sett er alle variantene en del av et langt mer homogent funksjonelt prinsipp, 

altså balansene i et total-univers, for mengder av slike univers som vi kun har lokalisert som ett, vårt eget. 

Ekspansjoner kan også skyldes likedan en mengde årsaker, annet enn en slik ut-sirkulasjon. Slik sett 

kan vi befinne oss inne i en celle, en mark, i ett fjell, et øye, i et elektron, eller som i hvilket som helst form vi 

kan gi et univers. Men det er den relative versjonen. Ganske mye tyder på at vi er fanget i en ut-sirkulasjons-

syklus. Altså noe som ligner BigBang. Men her transporteres feltmassen sirkulært ut igjen. 

En hard kraft. At om vi inverter bildet vi har av 0 kraft og vår energi-mengde i kosmos, lokalisert eller 

beregnet på ulike vis, så får vi at massene er heller de svake som flyter i dammen, og at en flytende masse-

kraft, utveksler og gir ekstra utskillelser som krumnings-balanser i kraftrommet, som kan befinne seg hvor 

som helst bare det ikke forstyrer balansen, altså samle seg og fordele feltutbredelse og partikkelstørrelse med 

balansen uten å forstyrre omliggende felt til vårt synlige kosmos, univers.  

Denne flytende turbulens-balansen, virker som en flytende masse, temperatur, men er i balanse og 

skiller ikke ut temperaturtrykket, som her er det samme som gravitasjons-trykket og dets balanse og at det 

heller ikke skilles ut partikler, for da vil styrker vise seg som en ny sammenlignings-skala kun for de objektene 

vi har som ellers er utskilt, og som tilhører en balansert energi som konstant energi. Over tid vil felt skaleres 

opp eller ned i kraft uten at energi-omdannelsene egentlig i stor grad endres forholds-sammenlignet, og opptre 

som lignende E=mcc, so er en fellesbetegnelse for alle energi-omvandlings-områdene våre i fysikken. 

Stort sett så skilles en frekvens, ett trykk, en virvel, et energi-objekt seg ut, for at vi skal kunne lage ett 

nytt nivå å sammenligne temperaturer og trykk fra. At vi ser ikke motkreftene til den kosmiske balansen fordi 

vi er laget av samme lokale kraft-energi-basis.  

Om grunnstoffer hvilke som kan omdanne seg og når, og isotop-forbindelser, kvantetall og kvante-

beregninger her, kan ikke jeg gjøre rede for her og nå. Her er lister og eksperimenter, samt observasjoner som 

jevnt pågår, og som fremdeles overrasker, men som oftest føyer seg inn i beregninger vi grunnlag for å sette 

opp alt. Dette er den praktiske matematiske og geometriske, samt eksperimentelle deduksjon av pågående 

undersøkelser.  

Rundt alle partikler må vi anse gravitasjonsrommet som mettet, ikke avsetnings-dyktig. Det må en 

annen utskilt preferanse til for at en transformasjon kan foregå. Å sprenge en lokal partikkel som ikke kan 

deles opp i en balansert avstands-utveksling med hverandre slik som et elektron og et proton kan, vil danne 

virtuelle partikler som må ordne opp balansen lokalt.  
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Kun gravitasjonsrommet med lysets hastighet kan erstatte det samme rommet, og transformasjonen 

utover i sprengingen vil danne en vekselvirkning mellom gravitasjonen og partikkelenergien, der de 

felteffekter som har sine forskjellige retninger tvinges inn i en liten kule-form en stund, inntil at balansen må 

gjenopprettes ved at gravitasjonen og partiklene deler turbulensen motsatt vei til partiklene har blitt en 

opprinnelig samlet partikkel igjen. 

Det samme gjelder for utvekslings-strømninger mellom to partikler som slik virker svakt ved partikler 

som har bane med hverandre, men allikevel er dert, og sterkt mellom slik som to nøytroner og et nøytron og 

et proton som ligger omtrent inntil hverandre. Som to virvler mater de hverandre, og med feltberegninger så 

vil dette indikere, og også retninger på sprenginger, at det er en viss gyro-retningseffekt mellom disse 

partiklene.  

Denne vil virke slik at det ikke r rart ar man vil kalle dem lim-felt, lim-partikler, lim-strikker, selv om 

det ikke er dette feltet som er skyldig, men utvekslingen med gravitasjonsrommet som balanse, og som binder 

disse to partiklene sammen. Gravitioner kan være mye. Det er først og fremst en betegnelse markert for en 

utveksling som oppfattes som et senter, der felt-økende effekt og partiklenes egne bindings-energier til 

hverandre representerer baner eller sentra for feltområder, og som vi ikke så lett visste om vi skulle forbinde 

til samme feltoppførsel, altså anse som gravitasjon, men som man nå bestemt mener har en sammenheng.  

Den sterke kraften er etter min mening utvekslings-strømningene mellom kulevirvelsentraene der 

sirkulasjonen binder disse for det mettede gravitasjons-rommet som viser at de lar partikler i fred, 

opprettholder deres energi, for at ellers så ville de kun ese ut, tape energien, eller bare fylles opp. Det er neppe 

et punkt som bare veksler mellom magnetisk moment og elektrisk moment, gravitasjon. 

Beregninger er slik sett ikke feilaktige og heller ikke benevnelse, men mere det at de illustrerer 

feltvirksomheten feilaktig. Om vi har ett tall en styrke, så kan vi få dette gjennom alle uendelige regnestykker 

vi setter opp for hva som gir nevnte tall for en enhet. Så matematikken illustrerer nødvendigvis ikke alltids 

det riktige løpet. Og at det kan være noe annet som gjør samme sak, gir samme effekter. 

String-teorier og gluoner, gravitioner, er slikt som rett og slett betegner retninger og felttetthet, styrke 

som i beregninger kan stemme med felttettheten, eller partikkeldannelser slik som kvark-utløsning og lignende 

eksempler. Levetiden er kort, men ikke for kort, fordi det er gravitasjonens treghet for masseenergi-

sammenligningen, frekvensenergien vi kan sammenligne en masse med, som viser at det finnes en normal 

forklaring til at de ulike utvekslinger tar den tiden de trenger for å komme seg gjennom hastighetsløkkene, og 

hvilke avstander de kan klare å tilbakelegge innen sammen-sveisning igjen.  

At i flere tilfeller påstås det jo at det er innenfor Heisenbergs intervall for om vi kan lokalisere noe, 

eller at partikkelbruddet skjer. At det ikke forlater sin lokale arena. Når de gjør noe som ligner dette, er det 

som regel andre partikler, men disse oppfører seg tydeligvis ganske likt. Det er ellers snakk om de minste 

antipartikler og partikler som er med i regnskapet ellers og som kan sende ut energiene videre ved nettopp 

kolliderende spaltningsforsøk. Som lys ut av elektron, et elektron ut av et atomskall, også videre. Og også om 

det er forhold materie og antimaterie. 
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En Kraft-funksjon/Kraft-modell 
 

I 1979 oppdaget jeg, etter fra 1972-1979, 7 års intens tenkning og sammenligning av naturen, og 

egenskaper bevisst og fysisk, en kraft-modell som var ganske spesiell. Denne virket ut fra samme funksjon. 

Jeg fant ut det som vi godt kan kalle det umulige, en likhets-faktor på grunn-funksjonelt plan som gjaldt både 

tids-egenskap, bevegelses-egenskap, romslighets-egenskap, og form/stoff/materie/felt-energi-egenskaper, og 

gjennomgående for bevissthets-egenskaper og følelses-egenskaper.  

Om disse alltid er en del som strømmer, eller gjennomgår samme punkter, kan det dannes en felles-

nevner av disse funksjonenes felles likhets-egenskap, en grunnleggende forskjells-egenskap til dannelse av 

like og ulike hos alle egenskaper. Denne virket til forskjell fra det umulige forskjells-løse, Absolutt ingen 

værende eksistens, i stedet som en absolutt, total forskjells-funksjon, absolutt eksistens-funksjonelt virkende. 

Et eksempel er at samme forskjells-likhet for hvert punkt eller for hver lik del kontinuitets-

sammenhengende funksjon, så kan ikke bevegelse forklare rom, og rom kan ikke forklare bevegelse, men som 

samme funksjons-forskjells-egenskap kan rom hjelpe bevegelse frem og bevegelse hjelpe rom-utstrekning 

frem, som en differensierende differensialfunksjon, en forskjell som blir forskjell fra seg fra ett hvert punkt 

eller kontinuitet, men som aldri forsvinner som slik vekst-effekt. Noe punkt, kontinuitet. En vekst-funksjon. 

Tenkt født ville denne funksjonen virket som at rom og bevegelse virker likt fra og i samme punkt som 

en vekst-funksjon som uten motstand med tilnærmet uendelig hastighet ville eksplodert inn i uendelighetens 

vegg da den som uendelig ikke kan vokse mer, og slik kun kunne vokse/bevege seg ved en innvendig vekst, 

lignende en ekspansjons-kraft, oppblåsings-økende trykk overalt, som da totalt uendelig ikke kan vokse seg 

større enn et absolutt trykk. 

 Med denne samme ekspansjons-drivkraft vil fortsatt ha drifts-bevegelses-egenskapen i seg, hvilket 

betyr utveksling mellom like store styrkemengder hele tiden, altså danne en uendelighet med utvekslinger som 

er akkurat balansert og likevektig som kraft og motkraft, eller like mengder bevegelses-energimengder som 

like mengder mot-bevegelses-energi-mengder.  

Jeg oppdaget da også at virvler og kule-former da ville bli konsekvensen av stabile balanserte 

utvekslinger, og at dette ga tids-forsinkelser og avstands-forsinkelser grunnet denne hastighets-løkke-

egenskapen, og som vil bety akselerasjons-mengder og sammen-trekninger av masser, der forminsknings-

styrken i masser i like stor mengde ville legge seg i innløps-mengdene til kraft-objekter.  

Dette er en egen forklaring av planck-funksjon og masse-funksjon som endrer seg, men endrer seg 

proporsjonalt. Den samme kraften danner riktignok objekter, men mellom kraftlaget overalt balansert, og ved 

objekt-formasjonene oppstår det blandingsfelt som er ganske kraftige nær ved objekt-formasjonene.  

Altså ikke slik lett lov-konstant-regulert varig formasjons-beregning slik våre formler med enheter har 

for de mer stabile energi-objekt-driftene under rolige begrensede forhold. De kan allikevel stemme overens 

med slik som at E=mcc. Men det var ikke kravet ved oppdagelsen av felt-blandingene. Disse blandingsfeltene 

har økende og minskende styrker og formegenskaper ut fra de stadige variasjonene fra lite variasjon til maks 

variasjon, og representerer all balanseforskjell mellom materie-felt og kraften som er omliggende overalt, og 

slik sett, er ett produkt av helheten på sett og vis.  

Dette mellomfeltet som hverken representerer rent stabil fysikk, eller ett strømnings-turbulent 

balansert trykk-felt i rommet, har på sett og vis det på samme måte som i en lukket kubikkmeter vann som vi 

starter en voldsom bevegelse i. At vi får alle strømnings-retninger som finnes som uendelige variasjoner her, 

men at de holder seg innenfor det kraft-feltområdet de tilhører, om vi kan kalle det de fysiske formene.  

Disse felt-blandings-styrker kan representere økninger og minskninger i følsomhetsegenskaper og 

formasjons-egenskaper, altså styrke-former som er aktivt variable men identiske som kraftutvekslinger ikke 

ulikt tankeformasjoners forskjellige referanse-funksjoner slik som husk-gjengivelser, behovssignaler, sanse-

signaler, samleinntrykk fra større sentre som stemninger, og totalstemningen som bakgrunns-styrke(verden i 

bakgrunn), for de tankeobjektstyrker vi har i samlerekkefølger og feedback-effekten de har jevnt på hverandre 

som kraft-utvekslinger. Virker det fysiske i en viss styrke så virker dette feltet med en viss styrke. 

Hele feltvirkningen følger da samme prinsipp som Ohms Lov, at det til enhver tilstand av spennings-

mengde, styrke, drives en drifts-strøm, utvekslings-strøm, som tilsvarer mengden i forhold til hvor stor 

motstanden som møtes, må overkommes. Gjelder alle kjente fysikk-felt-lover. Mens blandingsfeltene virker 

som transformasjons-funksjon for overgangen mellom de forskjellige energi-stabile tilstander vi kaller ved 

energi-form-betegnelser. Denne overgangen, vekslingen kan da følge de kaotiske beregninger.  
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Men feltet som oppholder seg ved objekt-styrke-samarbeidende fysiske tilstander, de får vekslinger fra 

alle kraftendringer, men holdes innenfor et visst felt-balanse-rom-nivå, og som med styrke-endringer av alt 

som felt-mengden totalt da utsettes for som objekt-feltendringer, deres stabile feltkraft og dette isolerte feltet 

som merker alle svingningene, og derfor med styrke og former fra alle kanter danner sammenlignings-

funksjoner, tilpasnings-balanser, mellom objekt-påvirkninger og felt-påvirkninger lignende følsomhets-

svingninger og styrke-former/-endringer, og som mulig kan virke som et bevissthets-felt.  

Behovsfunksjonene og sansefunksjonene og stemningsvirkningene er nemlig like ved dette kraftfeltet. 

Jeg har da altså en ekstrem mistanke om at bevisstheten er et feedback-kraftfelt, et slags negativbilde av 

tilværelsens strykeformasjoner, altså formasjons-følelse, styrkeforskjeller, som danner utvekslende sammen-

lignings-funksjoner som større kontinuerlige holistiske bevissthetsfelt. Gjenskapnings-funksjon.  

Bevisstheten blir da en buffer-sone som tvinges frem mellom de stabile masser og den ubegrensede 

romkraften, kort sagt liggende mellom det vi kan kalle det indre og ytre kraftfelt. For bevisstheten betyr dette 

en kontinuerlig forbindelse, men samtidig det å være utenfor de begge som en slags mellomliggende 

utveksling mellom uendelighets-rommets kraft og den strenge objekt-samlingen, som ett bufferfelt i kontakt 

med dem begge, eller om vi vil, en fortsettelse av de begge. I så fall ville bevisstheten være helt fantastisk, og 

med alle muligheter for sammenligninger. 

Med en slik kraft blir begrepet ånd og materie satt litt på vent som mindre forståelige begrep, mens 

denne funksjons-kraften heller gir en stor funksjonell virkning som i større grad stemmer med inntrykk om 

man skal se verden fra begrepet Gud eller Natur-funksjon. Grunnen er at bevissthet her kan tilnærme seg det 

fysiske og det fysiske kan tilnærme seg det bevisste.  

Slik sett kan man like gjerne gjennom bevissts-bildets ståsted nærme seg å forstå materien, på lignende 

måte som vår fysiske natur kan være erfaringsvei, virkningsvei som er informasjon om og formende for 

bevisstheten. De to begrepene faller sammen som en felles kontinuerlig kraft. Man kan jo rett og slett lure på 

om denne fellesnevneren burde få ett nytt navn, begrep, om det finnes ett suksessfullt slik.  

I og med at dette er en uavhengig funksjons-modell-avdekning, eventuelt deduktiv logisk forklaring, 

så er den ikke en bestemt tro, anelse, der vi tror bare brøkdeler av hva man kan være i stand til å tro om sitt 

eget livssyn, eller heller ikke en bestemt viten, der man bare vet en brøkdel av hva man kan vite om den viten 

man har, men heller et supplement til den bevissthets-funksjonen som man alt har. Slik sett kan denne 

modellen være holdbar nok i seg selv. Altså bevissthet og fysiske egenskaper som samvirkende funksjoner i 

og ut av en og samme kraft som kan utveksle styrke-formasjoner/energier.  

Samtidig vil man kunne se at modellen passer så og si til alle de grunnfunksjoner de forskjellige livssyn 

alt har. Og det trekker også en tolkbar linje mellom livssyns-formene med så mange forskjellige ord og språk 

for samme funksjoner. Funksjonen viser at det holdbare for bevissthet og kropp er det samme for alle livssyns-

funksjoner. Moral eller hva man nå vil kalle dette, veiledning og dempning av unødige lidelser. 

De politiske makt-, herske- og rikdoms-behov og samtidige generelle personlige kroppsbehov, primær-

behov, slik fysiske kropper og psykisk og bevisst funksjon virker, hva holdbarhet, helse angår, så regulerer 

alle dette etter sin forståelse, og følelse. At sammenhengen mellom tilstander dermed ikke forstås er ikke rart. 

Det samles som regel i begrepet interesser, og slik sett så vil forståelse filosofi, religiøse enigheter, og politiske 

ideologier, som derved isolerer seg fra en variabilitet som er nødvendig, altså ofte bli tvangs-former med 

manglende viten. 

 Med et forløp fra barnsben av: 3,5 år gammel, behov, savn, utrygghet, påskjønnet av at folk virket 

lumske, og mulig noe forvirret. Men noe inne i meg, særlig med blikket rettet mot horisonten, det siste solgløtt 

der alt var mørk himmel ellers ga meg en følelse av håp: At det fantes noe, et lys, en åpning mot en verden 

der ute, innsikt, muligheter.  

Både naturen og folke-humøret lå bak mine kritiske spørsmål når jeg var 5 år gammel. Hva var tiden? 

Ventetid og tiden fysisk målt. Hvordan var verden? Både hvor stor, bestod av, så ut, hvordan natur og folk var 

og styrte, virket. Hvordan kunne vi tenke? At noe måtte gjøre slik at vi tenkte, at noe måtte virke, og hvordan. 

Det kritiske her er at det er mange feller, mye lumskhet, usikkerhet, uforstand. Innsikten om den videre 

verden startet vagt opp ved 9-års-alderen som annet stoff enn på skolen, og som stort sett var preget av bibel-

artikler de første 2 årene, og nærmet seg 4 år her, og tilfellet med ukjent i matematikk, og med engelsk i starten 

av 5 klasse, men svært begrenset. Som 11-12-åring blir kosmos universet, fortids-dyr som trilobittenes 

tidsalder og de store øglenes tidsalder, med mer, samt geografi og skoger, havområder, land, kontinenter, en 

mengde slike informasjoner noe som ga dybde-interesse, og i alle fall en del biologi, at anatomi og indre 

organer, men også næring inn og ut av kroppen, energi-forbruk til arbeid, aktivitet, styrke.  
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Brått ved overgangen mellom 13 og 14 årsalder blir begrep som rom, tid, stoff, og bevissthet igjen 

aktuelle temaer. Ja. Hvordan kunne dette fungere, være, virke, uansett om vi henviser til Gud og Natur. I denne 

tiden hadde ulike hendelser en stund helt gitt meg lite tro på at det var noen gud, da alt for mye traumatisk 

slett ikke stemte med nok hjelp for menneskeheten eller meg selv. Men ikke var jeg interessert å protestere 

mot noe heller. Jeg ville ha innsikt, forståelse, uansett følelser eller tanker om noe, uansett tro eller viten.  

Jeg hadde fått et bilde av verden som kunne vært Kant opp av dage uten at jeg hadde hørt om han. 

Rom-tid-abstrakt, stoff tanker mer konkret, litt mer konkret enn Kants, og logisk sortering, Ikke så ulikt 

matematikk. Altså uendelig, ingenting, alle, en og ingen, bevegelse, styrke, en mengde likheter slik, kanskje 

også nødvendig og tilfeldig.  

Men meget kritisk til eget hodebruk: Hvordan kunne vi huske, lagre noe, og kombinere tanker, følelser, 

forstå noe, se noe for oss bevisst. Dette litt alminnelige bildet av verden kan ligne litt på de fleste sin grubling 

til tider. Men så dukket det opp en mengde saker som ikke stemte. Månens bane rundt jorda. Jorda veier mye. 

Men månen veier rundt en 8-del av jorda. Den er allikevel kolossal, en planet-lignende måne som egentlig er 

enorm. Den er ikke bare en stein, ett fjell, men er store fjellkjeder og krater, og sletter på størrelse med middel-

havet og mexico-golfen.  

Vi ville brukt dager, kanskje måneder, på å reise nord-syd, øst-vest. Den har en diameter på 3474,2 

km. Hvilket betyr at den er omtrent 1100 mil trill rundt, det vil si en fjerdedel så langt som rundt jorda. Faktisk 

en liten konkurrent med det vi mennesker kaller vår verden. Romfarere, romskip, kan fint reise frem og tilbake 

mellom månen og jorda uten nevneverdig motstand med unntak av effekt-lovene for akselerasjon og 

retardasjon. I grunnen rart at det trengs effekt til å komme seg raskere frem eller bremse opp om det ikke er 

noen bestemt motstand. Men Einstein hevder jo feltenergiens eksistens i rommet og beregningene for dette. 

Det jeg undret meg over var hvordan i all verden månen eller jorden så kunne tiltrekke seg noe som 

var mellom dem, ut fra hvilken som hadde høyest gravitasjon på gitte steder i rommet. Det andre jeg undret 

meg over var hvordan kan jorden holde på månen i bane rundt seg om det var tomt rom. Vel, 

gravitasjonskreftene er jo der. Men de fleste i vitenskapen mener bestemt at stoff, energi, objektene, eller 

punktet i senteret av objektene, massene, er innehaver av denne tiltrekningseffekten.  

Det jeg lurt på da var hvordan i all verden kan noe virke på et legeme og dra dette i stadig større 

akselererende fart mot seg eller akselerasjonsloven for gravitasjonsobjekter, altså kunne virke på det aktuelle 

stedet en satellitt eller romfarer oppholdt seg. Jeg fant rett og slett ut at noe virket, og virket lokalt der objektet 

befant seg. Også rundt og inne i objektene. Jeg måtte omstille meg fra denne bevegelses-energi-forklaringen 

som var alene-virkende lokalt og i stadig svekket kraft med avstanden til og mellom objektene. 

Da vi også kan måle tiltrekningskraften og bevegelses-virkende effekter lokalt i objektene som 

befinner seg ute i rommet mellom jorda og månen, kom jeg frem til at noe faktisk var tilstede som virkning, 

men også som styrke, og denne virkningsstyrkens egenskap og retnings-funksjon, samt evne til å gripe tak i 

og flytte objektene, var nødt for å være noe som vitenskapen ikke hadde oppdaget. Vi hører jo at de sier at det 

er gravitasjons-kraft der, eller kun bevegelses-energier, men Einstein illustrerer det som at en masse-energi 

finnes i feltet også. Men denne er ikke nok til å trekke objektet også.  

Einstein løser dette ved at gravitasjonen har en strømnings-retning. Ja! Men det er ingen forklaring 

annet enn nettopp dette, uten at det er en beskrivelse av hvordan feltvirkningen klarer å gripe tak i objektet. 

Når et objekt har et 0-punkt og en avstivet styrke som avtar med bestemt avstand fra et objekts sentrum, så vil 

dette være stillestående. Igjen så fremmer Einstein at dette har en retning, en bevegelses-retning. Ja! Men igjen 

hva er det som griper fast i objektet og flytter dette?  

Det må altså foregå noe annet enn kun passeringen av slik strømningsstyrke. Det holder ikke med å si 

at noe er positivt, negativt, vakuum eller trykk, fordi alle må kunne gripe tak i et gitt objekt! Denne grepet sier 

Einsten virker som en klemme-effekt inn mot samlede masser, slik som jorden eller månen. Hele tiden kommer 

vi tilbake til hvordan punktet kan trekke, eller det som er gripe-taket på et annet objekt.  

Dersom feltlinjene virker slik de sier, at det strømmer innover mot objekter likt som strømninger 

innover mot et virvel-senter, så snakker vi om en utvekslings-effekt som stemmer de proporsjonaliteter man 

finner hos Planck, hos Lorenz, hos Einstein. Men dette krever at enhver innover-sirkulerende effekt, også stort 

sett balanserer den utover-gående effekten i like store mengder. Forskjellen på et overskudd inn i forhold til 

hva om går ut igjen, er likt, slik at det er kun strømnings-veien som betyr noe.  

Forskjellen på trykk inn og trykk ut igjen kan faktisk vises ved at et trykk inn, har ett sug utover igjen, 

slik at retning i rommet ikke bare er snakk om fremover og bakover i en retningsbestemt vei men som en slags 

manko grunnet drift-balansering i feltet.  
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Da vil alle objekter på samme nivå i balansert jevnere felt, kunne oppleve den samme drifts-forskjellen 

slik, samtidig som at overtrykk den motsatte veien kan være tilfelle som anti-partikler. Poenget er at en slik 

balanse-sirkulasjon i samme type kraft som virvler oppstår i eller holder seg ganske konstant, slik som 

elementærpartikler gjør, og som kun kan oppløses eller gå over i en annen form så sant tilsvarende felt eller 

andre felt-objekter utveksler balanse med hverandre, så kan også drifts-retninger der strømningene som 

balanserer med hverandre rett og slett tiltrekker hverandre eller skyver hverandre vekk.  

Da trengs ikke en stiv punktkildekraft uten forklaring. Da trengs heller ikke et endelig fast objekt for 

å holde en bestemt balanse innenfor et lokalt tilnærmet jevnt feltstyrkerom med liten krumning i strømmen 

lokalt, eller gjennom hele feltets kosmiske utstrekning. 

 

 

Alt Everything: En teori for alt. Enhets-(kraft)felt-teori. 
 

Bevisstheten og den verdens livs-vilkår vi lever i. 

 

Jeg undersøker begrepet oppholds-plass, hva noe kan hende i eller beveges i, virke i, hva som kan 

inneholde noe, noe som slik da gjør at væren, være-muligheter blir til noe differensiert. Eksempler er slik som 

rom, volum, utstrekning, enten det består av punkter, posisjoner eller en kontinuerlig sammenhengende 

funksjon, en enhetlig differensial-kontinuitet. Det samme gjelder for hendelse og innhold i alle verdener, 

himler, dimensjoner, kjente som ukjente. Gjelder bevissthet og fysisk natur, forestilt eller ikke. 

For i himler og verdener, for den saks skyld i helveter, og ukjente dimensjoner, ser vi for oss hendelser, 

virkninger og preferanser, referanser, ingredienser som er og virker i eventuell væren, verden. Dette gjelder 

for alle overgangs-dimensjoner og transformasjons-funksjoner, kjente og ukjente. 

Jeg kommer frem til at størrelser, annerledes væren, motsatte funksjoner slik, dimensjons-oppbygning, 

for alle slike innholds-mulige verdener, tomheter og intet som kan fylles og tømmes, har denne differensial-

funksjonen som muliggjør denne væren og dens innhold av virkninger og preferanser.  

Jeg konkluderer derfor med at alle disse i forhold til annet, eller som bygning, aksiomatisk, har 

forskjells-funksjon, differensial-funksjonen som del av bygge-prinsipp og virknings-prinsipp for å stå frem, 

kunne ha et innhold eller ikke, virke, må ha differensial natur/funksjon, og at de ellers ikke kan være slike 

værens-funksjoner. Kort sagt at jeg definerer all eksistens-mulighet for annet, relativt slik, og relativitet, til å 

inneholde differensial-funksjon i seg i alle disse egenskaper, eller være del-part for relativ funksjon, og at de 

ellers er umulige å konstruere, umulig kan være til.  

Funksjonen gjelder for alle former, formasjoner, form-endringer, for all virkning, og alle ingredienser 

i det værende og virkende slik som bevissthet, livs-egenskaper, følelser, fysiske objekter, felt, krefter, partikler 

og energier, kjente og ukjente. Være-muligheter, to be, beeings, er differensial-funksjoner. Dette gjelder også 

begrepet rom, volum, styrke, utstrekning. Space/extension. Uten slik differensial-funksjon opphører 

dimensjonenes funksjoner som værende.  

Konklusjon: Væren, rom/utstrekning, avstand, er slik differensial-funksjoner. 

Den minste del og hel-heten er slik differensen til egenskapen. 

 

Likeså finner jeg bevegelse, alle virkende tids-funksjoner, virkning, hendelser, endringer, drifts-

funksjon, drivkraft, energi, funksjonene til at årsak og virkning oppstår, til at noe kan skje, alt som virker slik 

at det blir en forskjell fra den tilstand noe er i, fra slik det var, eller i det som er, til å være slik type differensial-

funksjon som egenskap inkludert, og at ellers så kan ingen av disse funksjoner oppstå, virke. 

Dette gjelder for alle verdener, dimensjoner, hva som hender med dets innhold, ingredienser, som 

virke-muligheter i det som eksisterer, i væren. 

Alle forandrings-muligheter, endring, er slik inkludert differensialfunksjonen, ellers så kan ingen av 

dem eksistere eller virke. Alle forandringsmuligheter: Inkludert bevegelse og virkning, er differensial-

funksjoner. Uten disse opphører egenskapen. Uten denne differensial-funksjonen kan ikke slike virkende 

egenskaper eksistere. Som med væren, at noe ER, så gjelder endringenes, (forandringenes), mulighet, 

forskjellen til at noe kan skje for all bevissthet, følelser, intuisjon, alle livs-egenskaper og all fysisk egenskap, 

og alle egenskaper i kjente og ukjente dimensjoner. 

Konklusjon: Endring, Forandring, Virkning, at noe kan skje, er slik differensial-funksjoner. 

Den minste virknings-del og helhets-virkning, er slik differensen til egenskapen. 
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At ingredienser kan være, altså preferanser og referanser som hva vi kaller virke-former eller objekter, 

krefter, felt-virkninger bevegelses-energier, signaler, alt som kan egenskaper eller skiller seg ut som egenskap 

i tilværelsen i kjente og ukjente dimensjoner, verdener, viser både som da relativt og som funksjoner kalt 

egenskap, evne, virke-mulighet som form, formendring, virknings-signaler, informasjon, er differensial-

funksjonelt forbundet som et forhold til sin egenskap, til forskjell fra intet eller annet.  

Enhver bestandig eller variabel kraft eller form, vil også vise seg som værende, endrende, bestående, 

som differensial egenskap, og uten differensial-funksjonen slik, så forsvinner årsak-virkning, rekke-følger, 

sammenheng og samstilling, sammenligningen og tilpasningen, at kreftene eller energiene av kjent og ukjent, 

logisk og mystisk format kan virke.  

Slik at alle egenskaper, funksjoner, virkninger som bygning og endring av denne, har derfor 

differensial-funksjon inkludert. Jeg slutter derfor til at alle ingrediens-egenskaper bevisste, fysiske, kjente og 

ukjente derfor. Hvorfor er det mangfold, spør vi.  

Men ut fra en slik differensial-funksjonell væren vil dette være naturlig og logisk, men kan være 

avhengig av balanse for at energi-funksjoner i sum kan være konstante. 

Ingrediens-differensial-funksjonene, deres egenskaper, gjelder for alle bevissthets-funksjoner, alle 

følelses-funksjoner, stemninger, husk og intuisjon, at vi merker forskjell og virker som forskjeller, sammen-

ligning og tilpasning, og som alle fysiske egenskaper vi kjenner, energi partikler, felt, former i naturen blant 

livs-former og hva vi kaller for elementer uansett hva, så gjelder fremdeles dette for kjente og ukjente 

egenskaper i kjente og ukjente dimensjoner totalt med kjente og ukjente virkninger, alle splittelser og sammen-

føyninger, eller kontinuitets-formasjons-overganger, signalvirkning, transformasjoner at deres egenskaper er 

av differensial natur, eller er differensialfunksjoner, inkludert i egenskapen og dets forhold til annet. 

Alle ingrediens-egenskaper av kjent og ukjent natur, virkemåte, logisk eller mystisk, uansett 

dimensjon, og endrings-virkning, er slik differensial-funksjonelt oppbygd eller differensial-funksjonelt i 

forhold til annet der de er del av differensieringen, i forhold til intet eller alt, i forhold til at det er i stedet for 

at det ikke er, og som part i differensieringen med noe annet. I natur, fysisk, har alle egenskaper vi kjenner for 

materie, stoff, energier, styrke, virkninger som bevegelse og utstreknings-forskjell, og er ellers ikke til fysisk. 

Konklusjon: Alle ingrediens-egenskaper, bevisst-relatert, følsomt, fysisk, som kjent eller ukjent 

dimensjons-virkende egenskaps-oppbygning, er slik differensial-egenskaper, differensial-funksjoner. 

Den minste virknings-del og helhets-virkning, er slik differensen til egenskapen. 

Det som være-mulighet, forandrings-mulighet, ingrediens-mulighet har felles er differensial-

funksjonen. Om vi spør etter hva som er produktet samme sted for rom-tid-kraft, for rom-tid-stoff, eller for 

rom-bevegelse-energi, så ligger det nærmest at dette er en felles differensial-funksjon. Noe lignende er det 

mulig med bevissthet og fysisk egenskap, at det finnes en produktmulighet for dette i samme differensialkraft. 

Jeg må da vite hva som ikke er av to grunner. Påstand at alt, også Gud/Natur uansett betegnelsen her, 

har oppstått av intet, eller at noe gjør dette, men også hvorfor skulle det ikke være intet, absolutt ingenting i 

stede for noe? Hvorfor skulle det være en forskjells-natur, differensialt oppbygd verden, når det kanskje like 

godt ikke behøvde å være det? Og intet kan jo ikke være differensialt? Om bare intet er? 

Jeg blir tvunget, grunnet at vi har ulike oppfatninger av hva årsak er eller består i, i forhold til at det 

finnes en tilværelse, og derfor bør finne ut hva som menes med intet, at noe ikke er, og hvilke konsekvenser, 

definisjon vi kan sette på dette, for om hvorfor det skulle være tvilsomt at noe dukket opp fra denne tilstanden. 

Jeg går derfor ut fra at alt som er nevnt i være-muligheter, forandrings-muligheter, ingrediens-

muligheter, også sett som det av dette som er virke-likt, virkelighet, uansett om-formasjoner, tas med her. For 

livs-funksjoner der både det fysiske og bevissthet opererer, så betyr dette eliminasjon av ånd, Gud, Bevissthet, 

følsomhet, evne til å virke, styre, ha kropps-funksjon, fysiske funksjoner, natur, alt som er regnet som spirituelt 

eller åndelig, alt som er regnet som fysisk, materielt, eller kun natur-egenskaper, natur-lover. 

Først og fremst med tanke på vitenskapen, gjelder dette også for en fysisk-kjemisk natur med felt-

energier, at begrepene rom, tid, bevegelse, og energi-virkninger, energibevegelser, forsvinner som del av 

eliminerings-prosessen, både som bevisst forestilling, begrep, som mulighet, og som virkelighet. 

Absolutt all dimensjonal egenskap, ånd, fysisk, bevissthet, kjent og ukjent dimensjon med innhold og 

virkning, skal slik elimineres en for en, alle for alle, absolutt, slik at ingen egenskap kan gjenskapes, dannes, 

oppstå, eller gjenskape en annen egenskap, og at all væren, all endring, virkning, og all egenskapsformasjon 

slettes, opphører å eksistere, er eliminert. Dette gjelder også deres differensial-funksjonelle natur, og det vi da 

kaller både mulighet, virkelighet og årsak-virkning, og at ingen forskjell lenger er til, som noe, alt, eller 1, litt. 

Mulighet og virkning til å oppstå igjen av seg selv, eller av noe annet er eliminert: finnes ikke. 
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Følgende definisjon oppstår da for dette forholdet vi kan kalle Absolutt Ingenting. Jeg har kalt 

dette «det spesielle absolutt Ingenting», Den spesielle absolutt-ingenting»-definisjonen.  

Absolutt Ingenting: Definisjon: Er forskjells-løst, uten forskjell, uten like og ulike, uten to like og to 

ulike, uten mulighet og virkelighet, uten årsak og virkning, uten endrings-mulighet, virknings-mulighet, til at 

noe kan skje, en forskjell. Uten tomhet som kan fylles og tømmes, uten Intet som kan fylles og tømmes. Uten 

tømme og fylle-egenskap. Her kan ikke noe komme til, og ikke noe komme ut i fra.  

Konklusjon: Absolutt Ingenting er Forskjells-løst og umulig! Definisjon. Kan ikke gi at noe skjer 

eller årsak-virkning, mulighet eller virkelighet. Uten differensial egenskap. Grunn: Mulighet og forskjell 

er tatt vekk! Skal denne definisjon være sann, må den motsatte tilstand være over alt i stedet, som en og samlet 

fullstendig total forskjell som en sammenhengende egenskap.  

I stedet for ingenting som er umulig må det være noe overalt, for at ingenting forblir umulig. Dette 

forklarer hvorfor differensial-funksjoner i væren er samme funksjons-egenskap i hvert punkt og i kontinuitet 

og hvorfor det oppstår årsak og virkning. Det gir ett svar: Hvorfor alt finnes! 

For å forklare, vise eksempel på hva som skjer med eksistens, væren, Altet, både som om det var tenkt 

født, eller at det alltid har virket slik ufødt, så har jeg følgende to eksempler. 

Eksempel 1: Om vi tenker oss at Ingenting fantes, men plutselig som umulig, at alt blir født i stedet, 

altså at i stedet for ingen forskjell, så blir den totale forskjellen født med følgende felles i differensial oppstått: 

Tenkt fra ett punkt vil differensial-funksjonen utstrekning/rom-volum vokse seg til, eller være en 

differensiering. Samtidig vil bevegelse som differensial-funksjon være en differensiering, vekst. Bevegelse 

fysisk er bevegelse i rom. Da forskjellen utstrekning ikke kan forklare bevegelsen fysisk, og forskjellen 

bevegelse ikke kan forklare utstrekningen fysisk, men at de er i en og samme funksjon, så kan bevegelsen 

hjelpe utstrekningen frem og utstrekningen hjelpe bevegelsen frem.  

Dette vil bety at vi har en differensial som differensierer seg: likt som en vekst-funksjon der 

utstrekningen er like lang og bevegelig som bevegelsen og bevegelsen er like lang og utstrakt som 

utstrekningen. De danner en og samme hastighets-relasjon for alle punkter, posisjoner og kontinuitet.  

Som en vekst-funksjon uten noen motstand vil bevegelses-hastigheten være likt som uendelig, slik at 

denne bevegelses-utstreknings-veksten; den differensierende differensial-funksjonen, vil eksplodere rett inn i 

uendeligheten med en gang, hvor den ikke kan vokse, mer, eller minske, der uendeligheten nå er endelig, likt 

som i et lukket boks, møtt veggen, og slik kan denne funksjonen nå kun vokse funksjonelt innvendig.  

Som en innvendig vekst virker nå den differensierende differensial-funksjonen som en ekspansjons-

funksjon, altså som spenning eller trykk, en absolutt universal trykk-kraft med absolutt styrke overalt. I og 

med at denne absolutte styrken, trykk-kraften nå kan sammenlignes med den hardeste materie punktvis som 

måtte finnes, så fungerer den allikevel som en trykk-væske.  

Dens indre spenning indre motstand og indre strømningsfunksjon er alle 1 Altså at U=IR = 1-1-1. Det 

betyr, må jeg anta, med differensiering bevegelse som egenskap overalt i samme kraft, at denne nå er drivkraft-

egenskap i mengden, differensialkraften, og derfor gjennomfører balanserte likevektige mengder utveksling, 

ut fra en og samme bevegelses-hastighet, som blir hastighetsløkker som massen eller kraften. Vi kan her fint 

erstatte dette med begrepet kraft-felt, felt-energi, bevegelses-energier. Gir treghet som kortere tid/lengde. 

I alle tilfeller er de like i mengde, volum og styrke, og slik at kraft og motkraft er like, likt som at det 

samme er at bevegelses-energier og mot-bevegelses-energier er like, og slik innenfor en konstant kraftmengde, 

en absolutt bevegelses-energi-mengde, konstant energi, men energier som er i omforming, og som før eller 

senere går over i en annen energiform uten at det endrer på den totale energien som er.  

Eksempel 2: Det samme. At fra samme differensialfunksjon som felles differensial-funksjon, dannes 

nå ut fra alle punkter, posisjoner eller kontinuiteten i tilværelsen, altet, det vi har, den differensierende 

differensial. Da vil denne danne en kontinuitet av samme format og virkning, fordi her virker denne faktisk 

slik som at vi har observert rom, tid, bevegelse og styrke som differensialfunksjoner som gjelder samme 

formendring, hendelser. Det ligner en utstrekning som blir forskjell fra seg, endrer på seg, kalt bevegelse. 

I begge eksemplene blir kraftpotensialet likt med utvekslinger i en konstant energi-mengde. Men dette 

forklarer også differensial-produktet rom-stoff-tid, eller om vi vil rom-bevegelse-energi-styrke. Det er da ikke 

rart at bevegelses-energi tenkt som drift, rom-tid-endringer fungerer godt som regnskaps-modell gjennom 

differensial-matematikken for fysiske styrker i rom.  
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Forholdet i utvekslingene, differensieringen som danner hastighetsløkker, er at vertikalvirvler og der 

kraften er like stor fra alle kanter, at kulevirvler oppstår, og de har nå innsug og ut-pump, det vil si at de drifter 

enten innover eller utover sterkest, fordi det er strømningsretningen og ikke fordi at det forstyrrer likevekten, 

eller blir en manko i balanseregnskapet. Er det likevekt/balanse, trykkutveksling, er objektet energi-konstant. 

Det vi får er at den rette linje, rettere feltstrømninger, og den loddrette linje, det vil si kollisjonen av 

feltstrømmer, slik må danne utveksling som hastighetsløkker der en full balanse mellom rett og loddrett blir 

en sirkel-form. Sirkelen er balansen i den fysiske natur mellom rettere og kolliderende felt-strømnings-

retninger, og som skyldes krumningene i rommet.  

Som partikler av lignende type vertikale og kulerunde former vil inn-drift og ut-drift av strømningene 

føre til at partikler støtes fra hverandre eller tiltrekkes hverandre, men samtidig at massene som driftsstrømmer 

også blir selektive partikler i dette lands-skapet. At de kan danne de kraftstrøms-forskjells-balanser som er 

mulig å få til i alle sine kombinasjoner ut fra mengden slike, og der dette må balansere med den strømnings-

kraften de oppholder seg i. Og er det logisk? For partikkel-felt-fysikk og for bevissthetens funksjoner! 

De fysiske lover 
 

Ved å sammenligne inngangsstrømning og utgangsstrømning, (styrke-signaler), av samme objekter 

grunnet utvekslings-balanse av hastighets-løkker som skaper treghet, tidsforsinkelse og avstand-forkortning, 

altså sammentrekning eller utvidelse i balanse med strømmen de er i, så finner jeg at innfallet inn mot balanse-

sirkulasjonen i sentrum, fungerer etter arealet som har fire ganger forskjell for hver halvering av avstanden 

inn mot sirkelen.  

At en vis sirkelflate ved utkanten av partikkelens overflate, (fossa), samt en sirkel halvveis lengre inn, 

tilsvarer den omvendte kvadrat-rot-ligningen i fysikken, differensial-funksjonen, alt ut fra om vi går inn eller 

utover, og der en tenkt bil på overflaten som dobler hastigheten må bryte 4 ganger flere feltlinjer før den 

stopper. Newton-funn ut fra df til df-force, uten matematikk som årsak, men konsekvens av df-force. 

Jeg ser også at felt-mengden og styrke utover tilsvarer de elektromagnetiske lover, varmestrålings-

spredningen, kraft-mengde for lengder og avstander, og dermed er Newtons, Maxwells, Gauss lover i boks, 

og med hastighets-løkke-tregheten for tid også Einsteins gravitasjons-lover. Magnetismen har likt kraft-

moment, og utvekslingen av sentrums-felt-linjer er det som skaper den sterke kjerne-kraften, kompensasjonen 

gjør at partikler som nøytroner eller andre trekker seg sammen i forhold til hva som må balanseres med kraft-

rommets strømnings-mengde og retning. 

På dette grunnlaget kunne jeg da rekonstruere, eller alle kan rekonstruere de fysiske lover og mulig at 

hastighets-løkker i stedet for Gauss-koordinater slik balansert kan forklares til grunn for logaritmene og 

differensial-beregningene her, selv om det stort sett blir det samme. Men hastighets-løkkene for turbulens blir 

slik en mulig lettere matematisk beregning enn den som har vært hittil.  

Det er altså differensial-kraften som skaper de matematiske og geometriske mønstre, grunnlag. Men 

dette skjer kun fordi den danner en likevektig utveksling, og det skjer ikke før utvekslingen, uten som tenkt 

rettlinjet, samme hva, og en uendelig hastighet. De relative former og mønstre, preferanser, og der vi nytter 

differensialberegninger vil nå oppstå, og gi grunnlag for etterprøvbare målinger der vi har geometri og 

matematikk som enhets-aksiomer, det vil si fastsatt som like, til å måle proporsjonene med. Vi etterligner 

differensialkraften, at det ikke er noen bevisst eller fysisk funksjon med matematikk og geometri som grunn-

enhet som skaper differensialkraften, men at denne funksjonen gir oss alle preferansene. 

Jeg fant i alle fall lovene ved hjelp av denne differensierings-kraftens utvekslings-hastighets-løkker, 

og der et jevnt til dels ut-rettet felt-rom, med lite krumning, forteller hvorfor balansen og likevekten gir så få 

partikler pr kubikkmeter rom, og hvorfor vi har en øvre og laveste dannelse-sektor for trykkpartiklers størrelse 

og virkning. Balansen gjenfinner vi i forskjellen mellom kraftstyrken rundt partiklene og dens utvekslings-

sone, sentrums-utvekslingen, som slik må tilpasse seg på nytt til hver forskjell i mengde, masse som skal 

fordeles like mye over rommet rundt og objektets felt, der massen som dobles viser en innstramning av indre 

sirkulasjonsmengde og feltet til partikkelen, slik som vist i frekvensen, den ørlille forskjellen fra frekvens til 

frekvens ved masse-økning. Ut fra dette satte jeg opp en logisk teori for grunnstofflista, Planck og anti-

partikler. Planck-tapet som masse er overtatt av selve gravitasjonsfeltrommet som en balanse med frekvens-

energien som en forskjell. I noen grad har dette betydning for krumninger i rommet slik som lyset som passerer 

sola og avbøyes, 50 prosent av rommet og 50 prosent av objektets masse. 
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Bevisstheten 
 

Ja. Bevisst er det forskjell, her differensialkraftens forskjells-funksjon, som skaper like og ulike, to like 

og to ulike. Det betyr at forskjells-funksjonen skaper like og ulike, slik som vi da kan sammenligne 

sammenlignings-funksjonelt slik som dannelse fra forskjells-funksjonen til de logiske funksjoner: (og, eller, 

ikke, enten-eller, både-og, hvis=alternativ lik, er-lik, gjentagelsen), og kombinasjoner av dette.  

Samtidig er samme differensialfunksjon slik at forskjells-funksjonen danner de like og ulike, også som 

kjent og ukjent, og da gjenkjennelsen, som den samme sammenlignings-funksjon som det vi også kaller følelse 

og bevissthet, Bevisstheten er en samlingsfunksjon og fungerer som en sammenlignings-prosess, og der 

oversikt, orientering og rekkefølger er del av differensialfunksjonene årsak-virkning eller en annen forståelse-

variant av dette, som begrepet mening. At om differensialprosessen er kjent eller ukjent er hva som da blir 

logisk eller mystisk. Da differensial-funksjonen er lik logisk for det fysiske og bevisste så er det ingen konflikt. 

Når alle funksjoner til de fysiske differensial-funksjoner bygger på forskjell, som samtidig er logikkens 

prinsipp, så betyr det at våre kjente dimensjoner, rom, tid, bevegelse og energi/styrke, felt og partikkel-

egenskaper er logiske funksjoner og derav også selektive, altså valg-funksjonelle.  

Det samme gjelder bevisstheten og følsomheten, hvilket gir grunn til å si at det bevisste og det fysiske 

har oppstått som preferanser i og av den samme kraft, og egentlig er en kontinuitets-funksjon, altså sammen, 

om man lurer på hvorfor bevissthet og kropp kan fungere sammen, eller følelser og kropp. Ånd og Natur. 

Bevisst og fysisk natur, er funksjoner i samme kraft og ikke uavhengig av hverandre. Se behovs-refleksjonen 

fysisk kropp, sanser, følsom bevissthet. Problem; Svikt i struktur-funksjonenes balanse-muligheter. 

At vi primært har lik energi inn og ut, og at likt bytte slik ikke harmonerer med ulikt, slik vi merker 

med styre og stell i samfunn og helse-funksjoner. Vi, og naturen, har primært likt inn og ut av energi ved et 

balanse-nivå, og som bevissthetens lyst, jeg vil ha mer, skaper en utbytting ut over normalen.  

Derfor at natur og mennesker får sprengte grenser, så sant ikke naturens balanse selv skaper uro eller 

ro. Her er hold-barheten ikke den holdbare holdbarheten lengre, men en ulik holdbarhets-funksjon som er 

uholdbar for oss. Vi er i ferd med å sprenge den fysiske balansen kalt miljø-betingelser og økologisk drifts-

energi. Planeten kan bli u-be-bolig. Om det fins løsninger? Da må de settes inn for fullt i alle fall! 

 
Sær-oppgave 15 år gml: 1971-72: Jeg forventet at vi kunne gå til grunne i vårt eget skrot! Referanse: Heyerdahls rapport. 

 

Når samme kraft-funksjon er inkludert i de fysiske differensial-funksjoner, betyr dette at det gjelder 

for alle ande funksjoner også. At det som en kontinuitets-funksjon også preger det vi kaller bevissthets-

funksjoner. At bevisstheten er utstrakt, endrings-funksjonell i rom, virkningsfull i rom, og at denne har 

forskjellige styrke-tetthets-funksjoner, energi-virkninger, styrke inkludert bevegelse, i romslig format. Slik 

sett er ikke den fysiske funksjon og den bevisste funksjons-eksistens valgt. De er konsekvenser, prosesser i en 

funksjons-kraft som ikke er valgt.  

Men alltid, evig, bestandig, må eksistere. Fungere. Uansett skjebnen til jord, livsformer. Allikevel som 

årsak-virkning under ett, fra sin tilstand til den neste som samme årsaks-virkning, funksjon og likevekt. 

Balansen er bevegelsens og virkningens natur-funksjon ut fra grunnfunksjonen. Det er altså neppe et valg at 

det fysiske preger bevisstheten, og at lagring, oppholdstid, form-tid, fysisk og bevisst følger samme prinsipp. 

Først slik kan den fysiske tilpasning, sammenligning, den bevisste tilpasning, sammenligning, og den 

bevisst-fysiske og fysisk-bevisste retnings-tilpasning og sammenligning finne sted. At slik kan det fysiske 

omforme annet fysisk og bevisstheten, og slik kan bevisstheten omforme annen bevissthet og det fysiske, fordi 

disse ingrediensene alt er til stede. Bevissthet og fysisk funksjon omformes, og omformer bare det som alt 

finnes, endrer deres form eller energitilstand, eller begge deler, i en balanse med noe annet som alt er. 

For oss bevisst, betyr dette som en oppfattelse at det kan være ubalanse i forhold til behovstilstander i 

den fysiske natur, himmelrom, og at det kan være ubalanse i bevissthets-tilstandene i forhold til behovs-

tilstander. At endring av rolige balanseforhold til urolige balanseforhold kan slå galt ut for oss. Liv. Falle 

uheldig ut for livsfunksjoner. 

Differensialkraften kan nyttes som alle tiders vei-leder for holdbarhets-forsøket vårt! 

Roger Bergersen. Differensialkraften the df-force.  
Utvikling ut fra «Kamos – Forandringskraften»!  

Den samme! Ingen konflikt med Det Samme i Buddhismen eller Tao, forandringens Yin-Yang, Opplysningen og veien! 

Det/Den Ene! Hele, Alt(et).  
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I en ellers tidligere utgave, uten de fysiske lover, og forskjell-funksjon benyttet i stedet for differensialfunksjon, så ble det 

mest normalt å kalle dette en forandringskraft. I denne boken sier jeg, kaller jeg, også dette altet for Det Ulike. Det er feil sett som 

samme funksjon: det samme, men det er riktig i forhold til preferanser som skiller seg ut. Preferansene er ikke samme sted, samme 

form, samme polaritets-relativitet eller funksjon, og bevissthetene inntar ulike informasjoner av helheten, og behovs-innstillinger, 

sinnsstemninger. Relativitets-referanse-funksjonen. Preferansene er omformings-forskjellene for samme balanse av det like. 

Forskjell danner nemlig basis for både like og ulike. Så å kalle det for Det Ulike er dermed egentlig feil: Ikke altets, men altets 

preferanser. Altså splittet kunnskap. Preferanser er hva vi kaller bevisste funksjoner og fysiske funksjoner som objekt, mening, form 

og forståelse. Virkningsforskjellene, styrken, er induksjon, det intuitive og følsomheten. Bevissthetens og fysikkens relativitet. 

 

Bevegelse og virkning som forskjells-funksjon 
 

Til alle tider har vi lurt på hva som er opprinnelses-faktoren til bevegelse. Det behøvde jo ikke ha vært 

noen bevegelse i det hele tatt. Om bevegelses-årsaken ikke finnes, så får vi ingen bevegelse. Vi tenker lett at 

vi med en bevegelse får en annen bevegelse til å skje, og slik dytter alle bevegelser til hverandre. Av en eller 

annen grunn, må en bevissthet om denne er årsaken, eller Naturen om denne er det eneste som finnes, av en 

eller annen grunn, funksjon, ha egenskapen som starter en bevegelse, eller er årsaken til at bevegelse finnes.  

At bevegelse starter ut fra ingenting er umulig. Ingenting, absolutt ingenting, er forskjells-løst uten 

noen like og ulike, slik at det ikke kan skje en forskjell, hverken som former eller som forskjell i posisjon, det 

at noe kan skje, en endring på noen som helst måte. 

Det er derfor alt mer trolig at Altet, tilværelsen, eksistens av alt, det hele, kalt Gud eller Naturen eller 

begge deler, derfor alltid har eksistert. Både bevegelses-forskjell, og virknings-forskjell må derfor være en 

egenskap inne i samme eksistens-former. Gjerne kalt virknings-former, eller endrings-former. Poenget er at 

det er noe helt spesielt som skal til for at virkning og bevegelse skal skje som er samtidige med disse og som 

disse ikke kan klare seg uten. Og det er forskjells-funksjons-egenskapen, det at noe skjer som forskjell fra det 

som var. Dette er alltid felles samtidig i all bevegelse og virkning.  

Aristoteles mente også dette. At det måtte være en allerede iboende egenskap hos det værende, noe 

som ga et fraspark, i Gud eller Naturen. For eksempel kreves dette for at tanken gjør en forskjell, bevisstheten 

gjør en forskjell, at følelser gjør en forskjell, at styrken gjør en forskjell. Om man skal ha nor fysisk til å virke 

på noe bevisst, eller noe bevisst til å virke på noe fysisk, og for at noe bevisst skal virke på noe bevisst og at 

noe fysisk skal virke eller bevege på noe fysisk.  

I fullt alvor så vil en tenkt mulighet at en motsats av absolutt ingenting, alt værende, at om dette 

plutselig skulle bli til, så ville vi få en absolutt bevegelse, absolutt virkning, absolutt styrke, i stedet for ikke 

noen av disse, som i intet. Men da intet ikke eksisterer slik som at det kan virke, bevege, gi årsak-virkning, til 

at noe kan skje, en forskjell, så må en tilværelse som alltid har vært, ha denne egenskapen i seg i stedet. 

Problemet og løsningen er her samme drøftelse, søke-grunnlag, funksjons-grunnlag. Det vil antagelig, 

trolig, mest logisk, bli samme sak om bevegelse/virking skulle bli født som en motsats av intet og til et alt, 

som at det samme alt-værende alt er her, hva prinsippet, årsaken, hovedfunksjonene for virkning og bevegelse 

er for noe, kan skje. At noe hender i det hele tatt.  

Det nytter ikke å starte å tenke, om ikke endrings-funksjonen finnes inne i denne eksistenssubstans, 

eller fenomen, enten vi kaller det mystisk, logisk, abstrakt eller konkret, kjent eller ukjent. Dette er det 

saksforholdet som Aristoteles mente med den første beveger, den første årsak, den første styrke, drivkraft, og 

som han kalte, og legg merke til dette hva vitenskapen gjelder: Energia=selve drivkraften! Den styrke, 

virkning, bevegelse vi kan observere eller også tenke oss, er altså en slik drivkraft energia.  

I alle mindre oppdelte observasjoner, så merker vi bevegelse, virkning, og som styrke. Vitenskapen 

har da her satt likhetstegn mellom energi-biter, altså bevegelses-partier og virkningspartier, endringer, nettopp 

fordi drivkraften energia og energiene, forskjellen som hender, er til syvende og sist samme sak! Men ved å 

omtale de enkelte partier virkninger og energi, så ser man kun rekkefølger normalt i forskning og målinger.  

Man er konsentrert om at det ved siden av, bortenfor, når frem til der vi er, og så kommer seg ved siden 

av, og videre fra der vi er. Energi blir derfor kun stykkevis forstått som forflytnings-partier alene, at hvor hen 

vi enn puffer noe. Dette er ikke en forskning på samme problemstilling som Aristoteles henviste til. Men ikke 

uriktig av vitenskapen og kalle slike partier: energi, styrke, kapasitet, bevegelsesmengder, kinetisk, potensielt. 

For å tilnærme oss dette problem-løsnings-saks-forholdet så må vi igjen se litt nærmere på tenkning, 

bevissthet, følsomhet, og all bevegelse og virkning bevisst og fysisk, samme hva. 
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Det hender ved bevissthet eller ved fysiske funksjoner, en forskjell, for at vi skal ha fysisk bevegelse 

og virkning, at tanken, følelsen skal merkes, skje, endres, en forskjell fra slik det var. Uten en forskjell, 

endring, kan vi ikke begynne å tenke, fysisk flytte noe, få virkning få bevegelse.  

En forskjells-funksjon må ligge til grunn som en indre del av tilværelsen for at den skal være aktiv, at 

noe kan skje. Det at noe skjer er en forskjell, og vi kan ikke få at noe skjer om det ikke først er forskjells-

egenskap til stede, at å skje kan begynne å skje, at skape kan begynne å skape, at ville kan begynne å ville, å 

til enhver kraft, energi, bevisst og følsom endring så kreves det at årsaken til dette alt er en slik forskjells-

virkende aktiv egenskap i tilværelsen.  

 

Forkortet versjon av ∂ƒ-ƒorce: 

Forandringskraften, Differensialkraften. 
 

Dette forstås som brev, Rapport, forkortet tilleggs-hefte som Differensialkraften! 

 

 Da jeg var yngre, mellom 10-14 år, fikk jeg en klar forståelse for likeverdige krefter. At jeg kunne løfte 

akkurat like mye som det jeg var sterk til. Jeg forstod også at vann stort sett veide det samme, slik at når vi slo 

mer vann i en dam eller et kar, så bredte det seg utover slik at det ble en jevn mengde, tyngde, som bredde seg 

utover. At loddrett og vannrett balanserte hverandre. Jeg fikk tidlig høre, gang på gang, at kraft var lik motkraft 

i forhold til det som hendte. Etterhvert lærte vi at dette var fysikkens måle-begrep og at Newton hadde gjort 

alle tidligere påstander om likeverdige motkrefter om til en lov, at kraft er lik motkraft. 

 Dette ble mer og mer kjent etterhvert som vi lærte oss enkle fysiske lover. Vi fikk vite at dette gjaldt 

alt. Men hvorfor vi hadde krefter og motkrefter visste ingen. Etter hvert fikk vi høre en annen versjon av dette 

med kraft og motkraft. Begrepet styrke og kraft, ble erstattet med ett gammelt begrep for nettopp dette, nemlig 

drivkraft. Den totale drivkraft, energi-a, var konstant mente Aristoteles, og denne forandret seg aldri.  

Jeg fikk høre at denne kraft-motkraften ble erstattet av begrepet bevegelses-energi og mot-bevegelses-

energier og at summen av energier og bevegelser alltid var den samme, slik mange fysikere virket sikre på, 

selv om jeg ikke forstod dette helt, men at jeg forstod at alt tydet på at noe var tilnærmet lik dette. Ikke så rart 

om krefter er like med samme mengder motkrefter. Bevegelses-energier kunne godtas som mengder styrke 

som balanserte hverandre, men heller ikke balansen kunne jeg være sikker på hvor kom fra eller om den 

stemte. Men inntrykket var veldig sterkt om at det var en slags likevekt i alt.  

Poenget var at det ikke var utredet noen funksjon eller forklaring til rom-utstrekningen, til tids-

begrepets, tids-funksjonens årsak, bevegelsens funksjons-årsak, eller nettopp hvorfor det var adskilte objekter 

med ulike mengder energi separert fra hverandre. Jeg ble opptatt av rom og tid, samt bevegelse og virknings-

grader. Jeg måtte analysere, undersøke disse begrepene selv, altså naturen, dens funksjoner slik. 

Jeg prøvde meg frem med at rom og tid var abstrakt og at natur-objekter og tanker, bevissthets-

preferanser stort sett var noe konkret, selv om mange andre mente at tanker var abstrakte. Håndfast eller ikke 

som disse begrepene betyr. Men luft, oksygen og nitrogen kjente vi på huden, vind og pusting, og om vi fikk 

200 minusgrader så ville luften bli flytende som vann. Altså fra abstrakt til konkret. 

Jeg hadde altså samme syn som Kant når jeg var 14 år. At rom og tid var abstrakt og at stoffer og 

fornuft virket mer konkret, selv om tanker kom i en litt egen kategori. Men husken måtte inneholde en slags 

form eller struktur. At vi merket forskjellene på noe og rekkefølgene på noe. 

Kraft er lik motkraft. Men en magnet eller jorda, i forhold til det mer tomme rommet, trakk til seg 

legemer eller frastøtte disse, og det kunne elektrisitet også. Her er det noe som virket langt unna de mekaniske 

bevegelses-lover, selv om Newton og Kant hold seg til disse. De virket rett og slett i motsatt retning av 

bevegelseslovene selv om vi ikke registrerte noen energi som virkelig trakk noe nedover eller til seg. Dette 

ble omgjort til at gravitasjon og felt-retninger var energi med en slik styrke, men ingen objekter eller hvorfor 

felt kunne gjøre slikt i motsatt retning av bevegelseslovene mekanisk. Månen veier milliarder på milliarder av 

tonn nesten i samme klase som jorda. Den har en rimelig stor fart i rommet hvor den beveger seg. 

Månen bruker en måned, 30 dager ganger 24 timer, på å gå rundt jorden, er lik 720 timer. Ca-eks. Den 

er 430000 km fra jorden, og diameteren på sirkulasjonen rundt jorda er da 430000 ganger 2(r) + jordens 

diameter på 12000 km tvers igjennom. 



 

 

448 

Dette blir 872000 km som skal ganges med π, 3,14, som gir sirkulasjons-lengden til månen. Den blir 

da 2738080 km. Antall kilometer i timen på månens fart er da 2738080/720 timer er 3802 km i timen. Altså 

380 mil på en time, som er nesten 4 mach-lyd-hastighet på jetfly. Det er altså dobbelt så raskt som raske 

geværkuler. Og ingen har skutt ut månen.  

Når noe som ligner jorda i vektklasser skal ha en fart som er 4 ganger raskere enn lyden nytter det ikke 

å rope, fordi den kjører fra lyden. Hvordan kan et objekt av stein på størrelse med en 8-del av jorden klare å 

gå så fort i sirkel rundt jorda, og at tyngdekraften, gravitasjonen til jorda, skal kunne holde månen på plass i 

denne sirkulasjonen. Uten at det er en jernbjelke men bare tomt rom ellers i mellom dem. Vi får høre at rommet 

er tomt, men er allikevel fylt med gravitasjonskraft. En stålbjelke som er 4 mil tykk mellom jorda og månen 

hadde knekt, mens denne gravitasjonens-kraften holder den i bane. Helt sinn-sykt. Ingen objekter. 

En elektromagnet som vi ikke merker noe av og som ikke rører på oss, klarer å reagere og løfte en 

personbil bare med magnetisme på bilfyllings-plasser.  

Så hva er magnetisme og gravitasjon som kan fylle hele rommet og trenge gjennom gjenstander og har 

slik stor styrke og motsatt bevegelsesretning av de fysiske mekaniske lover. På dette tidspunktet kunne jeg 

forstå litt av det samme som Einstein, at her var det noe mer og som virket over avstand og der to objekter var 

avhengig av hverandre og at det var relativt slik at en kraft ble svekket med avstanden mellom objektene.  

Bevegelse, virkning, tid og bevegelseshastigheter, eller bevegelse, var relative funksjoner som virket 

kontinuerlig, ellers ville de ikke kunne fange noe inn i motsatt retning av bevegelsesretningene som objekter 

hadde. Noe ga balanse og likevekt, eller utveksling av krefter i rommet. Det er slike krefter, også som 

elektriske og magnetiske krefter, som gjør at vi med en viss sikkerhet kan si at en kontinuitet finnes som 

rommets utstrekning og kreftenes utstrekning. Disse må henge sammen, og ikke bare mekanisk.  

Først med lysets gåter begynner vitenskapen å se en slik sammenheng rundt 1890 til 1920, og Einstein 

er utvilsomt mesteren på dette området. En kontinuerlig felt-funksjon som har både rom og tids-bevegelse 

med seg som funksjon i alle punkter, posisjoner og som kontinuitet, virkningsgrader. Noe som bestemmer 

retninger og balanserer alle disse. Han holder seg til de kjente observerte energier, og beskriver forholdet og 

formler for den konstante energien, slik som at E=mcc. At alle fysiske lover står i en likeverdig energi-virkning 

i forhold til hverandre som ikke ser ut til å endre seg ut av dette.  

Lignende har de forskjellige fysiske lovområder vist separat fra hverandre også, men Einstein slår disse 

sammen, ikke så ulikt Maxwells slo Faradays oppdagelser sammen til en felles elektromagnetisk lov, 

maxwells ligninger for varme, lys, stråling, elektrisk og magnetisk feltvirkninger, og der Gauss-Weber og 

maxwells lover viser at masse-fluks og bevegelser, fysisk trykk mekanisk, tilsvarer forskjellene som skjer i de 

elektromagnetiske lover, likt som Newtons lover viser at masse og bevegelse tilsvarer energi i gravitasjons-

kreftene, og som vi senere identifiserer som felt-energier. 

Jeg mente rommet ikke var oppdelte punkter, men tomhet, eller kontinuitet uten avbrudd. Men jeg 

skjønte også følgende, at krefter og masser hadde utstrekning og dermed også bevegelser og tid, slik at stoff 

hadde både rom i seg, styrkefelt hadde romutstrekning, og stoffet hadde bevegelse, fart, tid for alt det som en  

fotball består av når den snurrer rundt: Tid, bevegelse, virknings-styrke, stoffet og feltkreftene, og alle disse 

sin romslighet fantes i hvert punkt i rommet, hver posisjon, og i hele kontinuiteten av det snurrende objektet 

slik at objektet hang sammen fremdeles i stedet for å dele seg opp i alle mulige retninger. Rom-Tid-Stoff måtte 

være et produkt slik Einstein sa. 

Jeg ble nå en kontinuitets-relativ produkt-etterforsker der det lenger ikke var mulig å tenke bare den 

mekanistiske verdens-modellen, men en kontinuerlig og endringsbar sammenheng som allikevel hadde 

balanse. Hva skulle jeg gjøre. Jeg måtte analysere hva som var spesielt med utstrekning, tomhet, rommet selv, 

hva som var spesielt med tid, bevegelse, endringer, hendelser, at noe skjer, selv, og hva styrke og kraft, energi 

og balanse var selv, altså objekter, og hvordan tanker kunne holde en orden som rekkefølger og former som 

at en mus hadde en form og giraff hadde en annen form. Noe måtte være stabilt i en eller annen grad i 

bevissthetssystemer også enten dette var fast, endret seg sakte, eller endret seg fort, kunne oppstå i slik 

struktur, eller glemmes, forsvinne, oppløse seg som slik struktur. 

Jeg blir 16 år og det nye relative kontinuitets-synet trenger forskning, analyse. Det er rom, tid og stoff 

som er hovedproblemet, på lignende måte som bevisstheten tenker seg at et objekt har utstrekning og en plass 

å være innenfor, begrenset eller ikke, og at virkning, egenskap, styrke har et romslig omfang og bevegelse, og 

hvordan bevegelse og fart som vitenskapens tidsmål, men også tid som endringsfaktor for rekkefølger i årsak-

virknings-retninger gir tenkelige og fysiske formers løpebaner.  
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Rom, Tid, Bevegelse, Stoff-styrke-egenskaper, vlir alltid med i behandlingen av den fysiske natur, 

men med paralleller til ideer folk har om ukjente dimensjoner og som bevissthets-forestillinger, eller tanker, 

tenkning. Jeg lever her i en tid gjennom 70-årenes hippie-tid, der det er så rikelig med livssyn og andre 

forestillinger om verden, tilværelsen, ufoer, om hva som finnes mellom himmel og jord, at jeg omdøpte rom, 

tid og stoff for å kunne prate med alle om slikt. Jeg kalte rom, eller tomhet, utstrekning, bare for 

væremulighet i god slekt med helvete og himmel, eller det fysiske kosmos.  

Jeg kalte det at noe skjedde, hendte, alle former for tid, bevegelse, virkning, endringer for 

Forandrings-muligheten, noe som utgjorde en forskjell, fra det som var til slik noe ble, som det neste i en 

tilstand, og så kalte jeg stoff, egenskaper, virkestyrker, og tanker, i kjente og ukjente verdener for kun 

ingrediens-muligheter, (preferanser/former), der det var stoff og krefter i verdensrommet vårt som egentlige 

var hoved-poenget å trenge inn i funksjonene til. Vi kan godt kalle dette for fysiske stoffer og felt-krefter. 

Gravitasjon, magnetisme, elektrisitet. 

Analysen viste at alle forsøk med retninger, mengder, forskjeller som like og ulike i alle disse grenene 

endte med det samme. For eksempel ble det slik at alle forandringsmuligheter, også slik som tid og bevegelse, 

endte som enten en uendelig størrelse, eller som den minste del som kunne være til av noe slikt. Den minste 

forskjell som den minste egenskapen av alle endrings-funksjoner virket rett og slett slik at vi bare kunne vite 

at det var en forskjell som slik type egenskap dukket opp som.  

Hva tid, bevegelse, at noe skjedde, visste jeg ikke hva var, hverken som substans, materiale, eller som 

bygning, funksjon-årsak, tilblivelse, drivkraft, hverken hva det var eller hvordan, kun at egenskapen var den 

minste forskjell, eller den minste forskjell endring i denne funksjons-egenskapen. Alle navn på egenskaper, 

alle funksjoner til egenskaper stod slik som endringer, kun frem som den minste forskjell: som dannelse av en 

slik funksjon som tid, bevegelse, endring at noe skjer.  

Uten en slik egenskap kunne ingen av de forskjeller som oppstod overhode virke eller utbre seg, være 

tilgjengelig i en eksistens. Jeg konkluderte etter 7 år at grunnfunksjonen kun var en slags forskjells-egenskap 

uansett hvilken endringsfunksjon vi snakket om, i forhold til at slik egenskap overhode ikke fantes i det hele 

tatt. Dette var sant og slitsom tanke, fordi at det at dette var en forskjells-egenskap fortalte ellers ingenting, og 

heller ikke forbindelsen med stoff, rom, styrke-egenskaper.  

Alle retninger i rom, og begrep som over, under, ved siden av, foran og bak, forrige og neste, gjennom 

og inne i, på, enten sett som i en stiv verden, eller bevegelig, der noe som var på kunne tas av, endres i posisjon, 

bevegelse, gå over i en annen form, virke sterkere eller svakere i rommet som styrke, størrelse, tetthet, og 

hvilket omfang dette hadde som bevegelse og endring av former og virkninger, ja alle former for utstrekning 

og utstrekningsendringer var slik sett den minste type forskjell fra slik tilstanden var i rommet som utstrekning 

eller som i en stiv verden, som alle punktet, alle posisjoner, alle former for like og ulike kontinuiteter, altså 

sammenhengende former uten avbrudd som adskilte punkter og posisjoner.  

Det endte med at navnet på en egenskap av endring, eller gjenkjennelsen av en type endring, ikke var 

den mest avslørende funksjonen bak alle endringer. Men det at det var en forskjell i punkt, posisjon, kontinuitet 

som utstrekning, eller at bevegelse eller virkning virket som en type forskjell i fra slik tilstanden var.  

For utstrekning så ble det sammenlignet med tomhet og rent rom, en forskjells-struktur i punkter, 

posisjoner og kontinuitet som retninger, flate-områder, romslige 3-dimesnjonale forhold, og med bevegelse 

av posisjoner, styrker, virkninger, tettheter, former, så ble alle endringer av volum og rom for slikt, tenkt eller 

fysisk virkelig, en endring i tilstandene som kun kunne forklares med at disse av en eller annen mystisk eller 

logisk funksjon som var den samme, at egenskapen som telte, var at det ble en forskjell fra slik det var. Slik 

sett ble både rommets natur som stivt eller bevegelig, endringsbart, omformet, til forskjellige grader av samme 

forskjells-funksjon som utstreknings-natur. En type forskjells-egenskap.  

Det samme gjaldt for alle jevne eller ujevne symmetrier av stive eller endringsbare bevegelses-

retninger, virkninger, omforminger av begrep som tid, bevegelse, forandringer i landskapet, omforming av 

energier, elementer, men først og fremst at det fant sted i alle disse, eller i det som skjer, at det oppstår en 

forskjell fra den tilstanden noe var i. Hva jeg visste, så kunne det like gjerne være den samme funksjonen som 

var årsak til alt som ble forskjell i tilstanden.  Jeg kom altså til at alle typer romslige funksjoner og endringsbare 

funksjoner virket slik. Altså som forskjells-funksjon som type utstrakt natur og forskjells-funksjon som alle 

typer endringsnaturer.  

Dette strekker seg over at vi har en forskjells-utbygget funksjonsnatur fra en tenkt stiv, eller fastlagt 

tilstedeværende natur, slik som en utstrekning, og til en fullstendig endring av posisjoner, punkter, kontinuitet 

i en lignende tilværelse.  
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Den ene være-muligheten fungerer slik at det kun er plassen, det vil si en forskjells-natur, mens alle 

endringsnaturer fungerer slik at det er en forskjells-funksjonell natur som blir forskjell fra den tilstanden den 

er i, fra det forrige til det neste, til det videre, til slik vi kaller årsak-virknings-rekkefølger, som alle er forskjell-

egenskaper av typen forskjells-egenskap, forskjells-funksjon og om det finnes endring, en forskjells-funksjon 

fra slik tilstanden er eller var, til den neste tilstanden, uansett hvordan tid, bevegelse og virkning forstås. 

Så kommer vi til undersøkelser av stoffer og feltegenskaper, naturens fysiske lover og virkemuligheter 

slik som at noe binder seg sammen noe virker magnetisk, noe elektrisk og noe med tyngdekraft, at vi har 

forskjellige stoffer og egenskaper i hvordan noe ser ut, virker, byger seg opp, eler er elastiske eller harde, 

varme og kalde, at de kan ha gassform, og kjøles til flytende form og videre kjøles ned til fast form. Og 

omvendt vei når de varmes opp. Er det for tungt eller sterkt så kan alt smelte sammen til en ørliten skala som 

vi kaller nøytrontilstand eller svart hull.  

En uhyggelig tyngde-kraft til noe som har trukket seg sammen og knapt synes, eller at alt kan 

eksplodere eller spre seg ut i høy varme ut i rommet, spredt ut som partikler som det slett ikke er lett å få øye 

på da det er så smått. Allikevel kan vi merke slikt som varme, kulde, se lys, merke bølger, lysbølger og støt. 

Om så bare smerter, selv om vi ikke ser partiklene. Alle disse egenskapene i en fysisk verden vil være avhengig 

av romsligheten vi har nevnt og av bevegelse styrke, virkninger, drivkraft, som alle har retninger og størrelser, 

og mulige endringer av virkninger og størrelser, for at vi i fysisk rom skal oppdage endringer i egenskapene 

til alt vi kaller stoff og felt.  

Vi merker altså egenskaper fordi det kommer fra det ene til det andre, fra meg til deg, eller mellom 

hverandre, eller at noe avgir en styrke, energi og noe annet påvirkes, endres eller mottar det som er sendt. Alle 

de egenskaper vi kjenner fra den fysiske natur er med i denne prosessen som endringer, at de virker, takket 

være at romsligheten og retningene finnes og at noe virker slik at egenskaper kan endres i form eller virke i 

rommet uansett hvilken fysisk endring som kan påvirke noe i vår verden slik, som fysisk påvirkning.  

Altså kan vi ikke holde oppholdsplassen og endringsfunksjonen unna de fysiske egenskaper, og det at 

fysiske forhold kan omformes lignende mellom lysenergier og de faste stoffer vi kjenner, i samme balanse 

som en total energi slik Einsteins formel tilsier, at E=mcc, at alle effekter, energier omdannes innenfor den 

energien som er, og kun bytter energiform gjennom det fysikere måler, en konstant virknings- eller bevegelses-

funksjon. Alle våre sanser og behov som finnes i kroppen, fungerer etter denne energi-omvandlingen.  

Det var ikke mulig å finne noen egenskap fysisk som ikke var avhengig av plass og en tilstand, og som 

har endringer, uten at det nettopp var den minste utstreknings-forskjell, den minste endrings-forskjell eller den 

minste egenskaps-virkningsforskjell om noe virket eller skjedde. Den betyr at uten forskjells-funksjonen, 

forskjells-egenskapen så finnes ikke og virker ikke og eksisterer ikke rom, tid, bevegelse, virkning eller stoff 

og feltvirknings-egenskaper.  

Her kom det fine med de ukjente verdener og væren, endring og ingrediens-preferanser inn i bildet. 

Først som bevissthets-funksjon, fordi om det ikke skjer en forskjell vil vi ikke huske noe, oppfatte noe, kunne 

få årsak-virkning eller kunne endre tankerekkefølger, tanker og følelser, og vi ville heller ikke kunne oppfatte 

noe, ha noen oversikt, eller gjøre noen sammenligninger som vi kaller forståelse, eller som ved hjelp av tanker 

påvirke noe annet. Sanser og behov ville være umulig på samme måte som at bevissthet uten spesielle behov 

og sanser, at vi merker noe, intuisjon, sammenlignings-funksjon, og dermed forskjells-egenskaper alle 

sammen, at bevisstheten hadde aldri hatt en oversikt, og hadde heller aldri hatt bruk for en oversikt. 

Når alle de samme tester blir brukt for tenkte kjente eller ukjente størrelser i det vi oppfatter som 

mystiske prosesser, mystiske verdener, irrasjonelle verdener og egenskaper, ukjente verdener, ukjente 

dimensjoner, som væremulighet, eksistens, eller som forandringsmulighet, at noe skjer.  

At det blir en forskjell fra slik det var, sende og motta, signaler, overføringer, transformasjoner som 

betyr omforminger og overgangs-strukturer til en annen tilstandsform eller virkning. Her falt alle ukjente 

dimensjoner og endrings-egenskaper under den samme hammeren som dimensjon, ånd, bevissthet, følelse, 

sinn, som kilder og mål, som virkninger og styrker, energier, bevegelses-dimensjoner, og egenskaper og 

endring av disse, eller virkning som egenskaper, under den samme hammeren.  

Alle altets-tenkte egenskaper havnet som en type relasjon eller som forskjells-egenskaper av typen 

forskjell, mer eller mindre, svakere, sterkere, raskere, tregere, enten som en fast, stiv, eller endringsbar 

eksistens. Kort sagt: At alle ukjente dimensjoner størrelser, preferanser som stive viste relasjon som forskjells-

natur, og om det er endring av tilstanden, så er dette en forskjells-egenskap fra slik tilstanden var. At enten 

har vi bare forskjell, eller så har vi forskjeller som blir forskjell fra seg som hovedegenskap og funksjon i ånd, 

bevisstheten, kjente og ukjente naturer.  
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Dette gjelder spesielt med tanke på natur-vitenskapen om mennesket fysiske verden kropp, dets virke-

egenskaper, og dens bevissthet og virke-muligheter som kan knyttes til rom, tid, bevegelse, virkningsstyrke 

og formendringer av tanker og stoffer, likt som endringer som skjer i naturen ut fra slik denne virker.  

Vi tar her i første omgang for oss den fysiske tids-funksjonen, bevegelse og virknings-effekt, styrke, 

og rommets mulige retninger og funksjoner som relasjons-mulighet for bevegelser og styrke-felt, egenskaper 

fysisk. At både rom, bevegelse, tid og stoffegenskaper, selv egentlig tankeegenskaper skulle ha samme felles 

egenskap som forskjells-egenskaper virket både logisk og vanvittig. For det er så logisk, men så intetsigende 

dette forskjells-funksjons-begrepet, med unntak for ett spesielt tilfelle. Dette er den eneste kjente felles-

nevneren for at det funksjonelt kan være en forbindelse mellom tid, bevegelse, virkning og rom, og for 

utveksling av krefter, energier.  

 

Grublingen over denne felles egenskapen som betydde en forskjell, eller en sammen-hengende 

kontinuerlig forskjells-funksjon om tid hang sammen med seg selv, og bevegelse hang sammen med eksistens 

av bevegelse, at det ikke roet seg om alt møttes og bremset hverandre, fordi det gjør ikke energisamlingers 

bevegelse, altså kontinuerlig strekk av tid, bevegelse og virkning, likt som en kontinuitet i et uavbrutt rom-

område, tomhet om vi vil, så finnes det altså to typer forskjells-funksjoner.  

Den vi har som skiller noe fra hverandre som separerte verdener, og den som virker som en uopphørlig 

eksistens som forskjells-funksjon uten avbrudd. Denne siste, forskjells-funksjonen som ikke opphører, og som 

kan virke like meget i alle egenskaper vi nevner slik som punktoppdelings-beskrivelser av forskjell virker, så 

vil kun den kontinuerlige virkningsutstrekningen kunne guide eller supplere tanken om en virkelig felles 

produktvirkning av egenskapene rom, tid, bevegelse og styrkevirkning som er i endrings-modus. 

At vi har en verden hvor noe er forbundet til hverandre og endrer seg og deler de forskjellige 

egenskaper for hvert eneste punkt, som tids-del, bevegelses-del, rom-del, styrkeposisjons-del. I spørsmålet om 

hvordan disse egenskaper kan virke sammen i og med at vi kan strekke en strikk og snurre en romslig ball. 

Dett fungerer jo på en litt dypere nivå enn kun dett å kjøpe en is i kiosken, eller slå en annen i hodet med en 

kjepp. Dette fungerer litt annerledes enn bare at: Å ha det bra, er sentralt for alle. Utenom som et produkt vil 

form-endringer ikke være mulig uten at den samlede mengden egenskaper har en felles deltagelse i produktets 

form-endringer i alle dens posisjoner som form og virkning. 

Nå kommer det meg mer og bedre forklart etter hvert at det for første gang utrykkes at kraften, energien 

i verdensrommet plutselig etter 1917, 1930, kun har kraft og motkraft innenfor et antatt begrenset eller 

ekspansivt univers, på en slik måte at den samlede energien her er alt som finnes, og at tanken om at denne 

skulle ha en motkraft til seg har blitt satt helt til side, etter at utvekslinger mellom energier i rommet virker 

som en kraft og motkraft, bevegelsesenergisummer som veksler mellom energi-tilstanden her.  

Verden eller universet, kosmos, har begynt som fra et punkt som ingenting, som en skapelse, der rom, 

tid, bevegelse og virkningseffekt utstreknings-relatert ikke fantes, og at rom og tid, bevegelse og virkning ble 

til fra et punkt som ikke hadde slikt. Samtidig er ideen om en tenkt motkraft-utveksling blitt kastet på båten. 

Fr alle de tidligere tilstander av at all samlet energi hadde sin motvirkende energi, så skal dette liksom ikke 

gjelde lenger for universet som helhet, der rom-tid-energi-bevegelse alltid tidligere hadde en videre motkraft 

til sine funksjoner, slik tidligere tiders uoverensstemmelser i balansetilstander forsket seg frem til.  

I nesten alle religioner sies det at tilværelsen ikke fantes slik vi kjenner den før Gud skapte denne, at 

det i mange religioner sies at det da ikke fantes verdener eller fysiske tilstander eller noe som kunne virke slik 

det gjør i dag. I den vestlige verden, og i flere versjoner av østlige religioner, der alt tilintetgjøres til tomhet 

og gjenskapes i et nytt løp på samme måte, gjerne der alt blir ingenting eller tomhet, som kan ligne vestens 

hoved-religioner der Gud skapte verden og det fysiske, og livsvesener av intet, ingenting. 

Felles for en godtatt fysisk modell er altså at BigBang eller verdens skapelse oppstår fra et punkt som 

ingenting av den kjente verden, og er skapt av intet, eller har oppstått fra ingenting eller tomheten, som en 

slags hviletilstand der ikke noe fantes slik som fysisk verden eller liv og bevissthet som en menneskelig form, 

og annet vi kjenner slik fra livsriket på jorden. Denne modell-funksjonen for BigBang eller for verden krever 

altså ingenting funksjonelt som kan forstås. Virker umulig. Ukjent.  

En virke-funksjon for drivkraft og energi er ikke tilstede i noen kjent form. Det er påstanden om at vår 

fysiske virkelighet, vår kjente bevissthet, at slikt er dannet fra ingenting som et punkt for BigBang-start der 

romtidenergi-universet blir til, eller at Gud skapte det fra intet, som er det ankepunktet som ikke virker logisk 

som tilfelle.  
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Men hvordan kan vi vite noe om dette er logisk eller ikke om vi ikke finner ut hva dette ingen-tinget 

da skulle være. Å få mindre av alt som eksisterer tenkes lettest ved at sakene tas vekk, at vi tar vekk bevissthet, 

vilje, styrke, energi, rom, tid, bevegelse og stoff, feltstyrkevirkninger, tid og evighet.  

Om alt virkelig er fjernet så får vi et intet. Men her ligger da altså et punkt ingenting som all energi 

stille i ett BigBang-punkt uten noe annet som finnes, og samtidig at om ingenting er at Gud plutselig er der, 

og skaper alt videre av Ingenting, intet. Ett problem er at begrepet om vi klarer å ta på noe eller ikke, abstrakt, 

eller at vi kan ta på noe, konkret, forteller ikke noe om drivkraftfunksjoner, former og styrke-virkninger sin 

tilstedeværelse og funksjon som en verden eller bevisstheten. Ingen teolog vet hva ånd er, og ingen 

atomfysiker vet hva materie er. Vi vet bare hvordan slikt fungerer, eller hvordan vi tror dette fungerer. Hverken 

Gud eller et Natur-prinsipp, klarer uten videre å forklare hvordan stoff, tid, bevegelse, styrke-former virkelig 

kan virke og finnes. Mest av alt leter noen etter svar gjennom partikkelen, punktet eller gjennom Gud, uten at 

det er en logisk funksjonell forklaring, men langt mer om hvem som er flinkest til å utrede saksforhold av det 

som vi alt har her, eller alt mener er årsaker til det som hender her som alt er her.  

For å belyse en modell som kan virke som en helhetlig kraft-motkraft-modell, må jeg nok vise til hva 

vi kan finne ut av ingenting-begrepet, og hva vi finner som funksjons-basis i alle værende funksjoner, og 

muligens hvorfor. Vi må altså finne ut av og definere et virkelig intet, ingenting, og vi må finne ut hva som 

kan virke logisk for at kraft og motkraft i det hele tatt finnes som slike bevegelsesenergiformer vi kjenner fra 

rom-tid-energier, og mulig bevisstheten som er vår sammenlignings-funksjon, en sammenlignings-prosess. 

Hva skulle så ingenting ha å gjøre med alt, eller hvordan skulle disse begrep eller som virkelighet stå i forhold 

til hverandre. Slik sett måtte jeg nå definere, finne ut av, hva et absolutt ingenting-begrep skulle være selv.  

Det jeg nå gjør, er at jeg tar alle de nevnte verdener, himler, kjente og ukjente dimensjoner,  enten det 

er virkelighet eller innbilning, potensiell mulighet, alt som heter muligheter for egenskaper, alt som heter 

åndelig eller fysisk, materie, alt som heter konkret og abstrakt, alt som heter logisk og mystisk, rasjonelt og 

irrasjonelt, kaos eller kosmos, orden eller uorden, oversikt eller forvirring, bevissthet, underbevissthet, 

intuisjon, og selvsagt alle begrep vi har om rom, utstrekning målemetoder, tid, bevegelse, virkninger, 

hendelser, all endrings-funksjon, og alle fysiske egenskaper, alt vi kan tenke, men også alt som kan være, har 

vært, eller kan bli noe ukjent eller kjent, alle typer noe og ikke-noe, ingenting-begrep, tomhets-begrep, det 

som kan fylles eller tømmes, som kan ha like eller ulike i seg, slik at også natur-vitenskapens verden 

forsvinner.  

At rom, tid, bevegelse, kraft, styrke, energi, former, egenskaper, stoff, materie, feltkrefter, at alt dette 

tas vekk for godt. At vi i tillegg tar vekk alt på en slik måte at virkelighet og mulighet forsvinner, og lenger 

ikke kan gjenoppstå igjen, heller ikke gjenoppstå av noe annet. At alt er fjernet, også årsak og virkning, at alle 

muligheter for funksjoner lenger ikke finnes. 

Jeg finner nå et begrep som et spesielt «Absolutt Ingenting» som en egen og ny definisjon: 

Dette, kalt det «spesielle Absolutt-Ingenting», her derfor forstått som bare «Absolutt Ingenting» 

er lik med (er/sammenlignet med, det samme som) at: Det finnes ingen forskjell, ingen like og ulike, ikke to 

like eller ikke to ulike, ingen virkelighet eller mulighet, ingen årsak eller virkning, årsak-virkning, ingen 

tomhet eller helhet, fylt eller tømt, ingen tomhet som kan fylles, eller helhet som kan tømmes, at det ikke 

finnes noe som kan tømmes eller fylles. At det ikke finnes endring, at det blir en forskjell, ingen tid, bevegelse, 

virkning, styrke, egenskap for hendelse, handling, gjøren, skape-mulighet, at uten forskjell slik at ikke noe 

kan skje.  

Dette tilsier at vi ikke lenger har forskjell, ingen like og ulike, ingen virkelighet eller mulighet, årsak, 

virkning. Her holder jeg meg kun til de to viktigste begrepene som vi holder oss til i definisjonen som sier 

mest om tilstanden. Ingen forskjell, ingen mulighet! At uten forskjell og mulighet, uten like og ulike, finnes 

det heller ingen virkelighet. At noe virker, fungerer, er til, kan skje. Ingen forskjell betyr forskjells-løst, og 

ingen mulighet betyr her umulighet. Absolutt ingenting er forskjells-løst og umulig, eller en totalt umulig 

forskjells-løshet. 

Definisjonen sier her selv, logisk nok, at et absolutt ingenting er umulig og forskjells-løst, og kan derfor 

heller ikke være mulig, eksistere eller endres, fordi det heller ikke finnes, er til. Dette godtgjør uttalelser som 

Anaximander, Parmenides, Pythagoras og Empedokles sier om noe i samme retning: At det eneste mulige, 

eller at det som kan tenkes like godt kan være, at ingenting ikke kan være med-årsak til noe, og er uvirkelig, 

at bare tilværelsen kan være i sin helhet. 
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Min konklusjon blir derfor fordi at Absolutt Ingenting er umulig, ikke eksisterer, ikke kan endres til 

noe, og er forskjells-løst, så betyr dette at den eneste muligheten som finnes, er at det må finnes noe overalt i 

stedet slik at enhver form for et ekte absolutt ingenting for enhver egenskap ikke skal kunne oppstå noe sted, 

fordi det er umulig.  

Derfor må alt, eksistens, være over alt. Uten forskjell kan ikke tilværelsen eksistere og virke, og om vi 

lot Absolutt Ingenting i et tenk eksperiment være til et lite øyeblikk, så ville eliminasjonen av Absolutt 

Ingenting foregått slik at vi hadde fått det motsatte, den totale annerledes-het, utbredt som den totale forskjell 

i stedet. Det motsatte av den totalt Absolutte forskjells-løshet og umulige uvirkelighet, er da den totale forskjell 

som den mulige virkelighet: Om da hvordan vi skal forstå dette begrepet.  

Det er her de forskjellige livssyn kaller det værende for Altet, for Gud, for den totale Tilværelse, 

bevissthet og fysisk natur, om det er kun Naturvitenskapens mål som legges til grunn, og som slik da blir det 

faste holdepunkt i tilværelsen ansett som den grunnleggende bygge-sten for alt som virker:  

Virkeligheten og det faste holdepunkt. At selv om man ikke forstår det innerste prinsippet i tilværelsen, 

så antar de at dette finnes, og stoler på sin eksistens, og ut fra følsomhet og bevissthet, vil beholde sin eksistens, 

vil leve, oppfatte, hvile. En opprettholdelse som i den grad noen selv forstår dette, blir kalt moralen.  

Det som gir oss kompromiss og opplevelsene som den felles lokalt anerkjente moralen. I religioner, 

filosofier, i vitenskapen, i ideologiene, i de eventuelle samfunn, og likeledes mellom samfunn og natur, den 

grad økologisk bevissthet som det levende måtte ha om dette. Slik ser vi at vi ikke klarer å skape det totale 

absolutt ingenting, at noe slikt finnes, og det er derfor uten definisjon av egenskaper umulig å si noe bestemt 

om den typen absolutt ingenting eller intet, eller ingenting-er og tomheter som mennesket benytter i 

kommunikasjon, utenom fraværet av mulighet eller mangel av et element, egenskap, eller noe praktisk 

virkningsfullt.  

Kort sagt at begrepet plutselig, at vi ikke kjenner årsaken eller hvilken energi som utløses, er grunnen 

til at vi ikke kjenner årsaken, og egenskapen, og ikke finner denne, og slik sett benevner det som oppstått fra 

intet. Men det ligger nok noe mer funksjonelt bak dette begrepet uvisshet, intet-begrepet, som noe kan skapes 

av uten annen hjelp, eller fra noen som skaper eller lager, eller omformer noe i kraft av sin egen styrke eller 

energi, bevissthet og handling, eller som en natur-egenskaps indre funksjon som virker. 

Det motsatte av det totale absolutte ingenting er altså et helt dekkende utstrakt, endringsbart, den totale 

forskjell som en virkende virkelighet som dekker alt det som Er, og er, var og blir, alltid er værende som 

funksjon. Den totale forskjell, funksjon, og virkning er det samme: Forskjell=Virkning=Funksjon. 

Dette vil også virke ganske bestemt da alle egenskaper som en og samme funksjon vil bety rom og 

bevegelse også som dekkende av alt. I samme funksjon kan ikke bevegelse forklare utstrekning og utstrekning 

ikke forklare bevegelse, men som samme funksjon kan bevegelsen hjelpe utstrekningen og utstrekningen 

hjelpe bevegelsen, slik at om de er i lik takt som begrep om hastighet eller tid, like lange og i alle samme 

punkter, så vil en fødsel se ut som fra et punkt som en bevegelses-utstreknings-vekst-funksjon.  

At denne felles volumbevegelses-veksten vil virke som ekspansjonsfunksjon som uten hastighets-

begrensning vil smelle inn i uendelighetens vegg hvor den så ikke kan vokse mer uten at veksten fungerer som 

en indre ekspansjon som ut av samme funksjon skaper et uendelig likedan trykk overalt, og som endelig eler 

uendelig som ikke kan vokse mer, så kan den eneste bevegelsen av utstrekningsfunksjonen skje ved at 

bevegelsesvolumene utveksler med hverandre i like mengder og danner kraft og motkraft, og formasjoner, 

preferanser.  

At samme funksjon danner bevegelses-energier og lik mengde mot-bevegelses-energier, og slik sett 

holder en konstant energi i en evig omformbar energi-prosess der utvekslingene av ulike mengder utvekslings-

retninger danner svakere og sterkere akselerasjons-utvekslinger, Poenget er ellers at dette er et kraft-rom, en 

energisk tilværelse der det eksistere felt-utvekslings-muligheter logisk langt utover kun de mer statiske fysiske 

lover, det vil si transformasjons-energienes logiske muligheter.  

Grunnen til å nevne logiske muligheter er at forskjell i alle begrep og i alle mål, for det kjente og det 

ukjente er at det er forskjell. Det er forskjell som danner den indre logikken til alt som like og ulike og danner 

«og, ikke, eller, gjentagelsen, hvis som alternativ lik med, og lik med, =, enten-eller, både-og, eksklusivt, altså 

danner alle logiske funksjoner og dermed grunnlaget for sammenligninger og proporsjonale forhold i et 

balansert alt. 
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Denne samme forskjells-funksjonen for rom, tid, bevegelse og styrke-energi-former, felt, ligger til 

grunn for at det gir en og samme hastighet på grunnplanet, en og samme tetthet, en og samme styrke, en og 

samme bevegelse, og like mengder utvekslinger av energi, bevegelse, kraft, og er modellen for at jeg fant alle 

de fysiske lover tilstede som funksjon for trykk, spenning, treghet og tidsforsinkelser, altså alle de fysiske 

lover likt som de vi har oppdaget og som stemmer med samme funksjon for Einsteins romtid-form-bevegelser 

som er ekvivalent med de fysiske lover, og begrep om konstant energi.  

Dette har jeg vist til ved hastighetsløkken i Forandringskraften, noe bedre i det jeg kaller 

hovedoppgave, men aller best forklart er det i Differensialkraften the df-force. ∂ƒ-Force. Da Kamos er brukt 

som et kraft-funksjons-navn for samme kraft, så har bøkene fått tittel etter dette; Kamos – Forandringskraften, 

Kamos – Differensialkraften.  

I tillegg er det tilleggs-skriv om gravitasjon, partikler, grunnstofflista, om forhold som kraftfeltlinjene 

kan danne som antigravitasjon, antipartikler, kvanter og kvark-typer, og hva som kan løse opp en del gåter 

her. Jeg supplerer stadig når jeg oppdager forskjellige fenomener som jeg ikke har tatt hensyn til. Men 

bevisstheten og våre definisjoner, begrepsverden, hva vi føler, behov og sanser, er tatt grundig opp mange 

steder i skriftene og vil også om alt får bra komme ut i egen bok. 

Funksjonen til Differensialkraften er en og samme differensierende differensial-funksjon. 

Modellen forklarer hvorfor og logisk funksjonelt hvordan vår fysiske verden oppstår, men ikke 

nødvendigvis retningen på bevegelsesløpet slik de universelle modeller konstruerer i astrofysikken, og heller 

ikke alle baneutvekslinger av energier i CERN-partikkeleksperimentene. Men modellen er god nok til en 

balansestyrt natur av kraft og motkraft som danner grenseverdier på partikler og deres kombinasjons-forhold. 

Det som blir klart ved en og samme kraftmodellen som utveksler som like mengder kraft og motkraft 

er at det er en og samme konstante energi-rom-bevegelse som fordeler sine retninger balansert i strømnings-

mønstre. Kraftens ekspansjons-trykk er lik 1, dets eget trykk er dens motstand lik 1, og dets strømningsmengde 

blir da lik1 og samme. Dette harmoner med ohms lov om at U=RxI. Men dette gjelder for både elektriske 

spenninger og for mekaniske trykk, eller for trykk i det hele tatt, også gravitasjonstrykk.  

Det er umulig å forstå logisk noe annet enn at ethvert felt forøker å balansere seg, rette seg ut, utjevne 

seg hele tiden som eneste balansemulighet, hvilket betyr at alle strømninger mellom sorkulasjoner danner 

ulike usymmetriske feltutvekslinger som kan virke mer jevne og rette enn det sirkulasjonene som er 

balanseutjevninger gjør.  

Derfor vil det dannes asymmetri i det som mange ville kalt indeks-partikler, men som med posisjon og 

størrelse grunnet trykkretninger og ulike faser som dette danner polært, vil danne sirkulasjons-brekkasjer som 

passer med de gaussiske mønstrene for virvel-tiltagelser som proporsjonale logaritmer. Små og store trykk i 

forhold til relative forskjeller i landskapet rundt alle kosmiske felt, som utjevnes som trykkmengder balansert 

gjennom et lokalt felt vil da hele tiden danne asymmetriske lokalisasjoner av partikkel-dannelser og posisjons-

plasseringer.  

Frigjorte partikler fra benene de dannes i grunnet erstatning fra trykkutjevninger som er mindre og 

større vil frigjøre minstepartikler og store balanserte nøytral-trykkpartikler ut i det feltet som er lokalt, og vil 

slik danne logisk selektive partikler på grunn av deres utvesklings-strømmer, altså gravitasjons-felt og 

elektromagnetiske balanseutjevningsfelt i det lokale kosmiske feltet. Disse vil stort sett tiltrekke seg hverandre 

og danne logisk balanserte partikkel-kombinasjoner. Energien er konstant balansert.  

Overgangene mellom energi-formasjonene vil altså stemme med slutningene vi har om de ekvivalente 

energimengder som transformasjoner og resultantenergien ved omdannelsen mellom en energi-tilstand og en 

annen. Konsekvensen er at energiene virker i behold og balansert som en konstant energi fremdeles. Det som 

ikke virker harmonisk lokalt eller kosmisk, at det samler seg ulike mengder energi av de mindre 

energiutvekslingene som hastighets-løkke-partiklene danner med hverandre, kan forklares med den 

forskjellen det er mellom alle indre og ytre felttrykk rundt der partikler befinner seg sammen eller lar seg 

splitte lokalt.  

Dette er grunnlaget for at de minste partikler i et jevnt trykklandskap og de nøytralt tyngste balanserte 

partikler i et jevnt trykklandskap fordeler seg slik de gjør og er grunnlaget for hvordan de grunnstoffer og 

isotoper oppfører seg og danner balansetilstander ut fra trykkforholdene. Gravitasjon og antigravitasjon er her 

likedanne i forhold til trykket og vil dermed være utjevninger balansert den motsatte veien av de samme 

strømningsretninger og derfor ha motsatt felt-retning og snurr, spinn.  
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Når det gjelder kvante-funksjoner, energi-balanse-størrelser ved kjerner og elektroner i atomer så vil 

disse kun måtte fungere som lokale utvekslings-felt som sirkulasjoner lik elektrisitet og magnetisme fordi det 

ikke finnes samtids-avsetninger som årsak-virknings-rekkefølger i nærheten. Om dette finnes vil 

trykkforskjeller utjevnes som partikler eller feltutjevninger mellom graviterende objekter i landskapet eller 

felt-manko og felt-overskudd som er bundet til hverandre. At stort sett så vil lys vandre fra der de har minst 

trykk i retning av gravitasjonsobjekter fordi der er felt-retningene sterkest som retning.  

Ved over-metning fungerer det samme slik at lyset må finne en vei ut som overtrykk mot et nytt tyngre 

trykk. Antigravitasjons-partikler har de samme forholdene men her med motsatte retninger. Kvarker kan heller 

ikke spore ut fra balanseposisjonene sentrum når avsetningsenergier ikke finnes som utvekslinger og her 

rekker ikke andre partikler å ta over balanseenergiplassen i rommet slik at de ut-spaltede partikkelfelt må 

samle seg igjen for å erstatte gravitasjonsfeltet som har vikariert for den forstyrrede partikkelspaltningen som 

er i ubalanse.  

Om trykket øker eler partikler møtes vil det skje en slags klemming mot et felles senter som vil presse 

partikkelenergifeltet utover i gravitasjons-feltet for å balansere trykkendringene, og to partikler eller et høyere 

gravitasjonstrykk vil da presse kjerne-partikkelen sammen utbalansert med strekningen og mengden som blir 

tatt over av gravitasjonsrommet balansert. Ingen energi går til spille. Det er jo et spørsmål om hvorfor partikler 

ikke bruker opp sin gjennomsnittsenergi eller blir uendelig mye tyngre eller overspente.  

Det er fordi utvekslingene av feltstrømmer er i balanse inn og ut, som regulering av et jevnere romtrykk 

som partikler oppholder seg i. Det er all grunn til å merke seg at så små partikler som dannes grunnet 

krumnings-balanse av felt, slik danner en rotasjon, og virvelretning i strømmen de dannes av, og slik sett at 

disse partikler vil ha en spirallignende og innkommende feltfortetning som danner et nøytralt balanse-

utvekslingssenter i midten for den samme energien som kan måles samlet rundt alle objekter, slik at de indre 

nøytral-utvekslings-energi-formen da er balansen mellom romtrykket og det indre av partikkelen som møter 

romtrykket innenfor seg, derfor sirkulasjonen, kollisjon mellom feltlinjer.  

Dette betyr at denne indre balanseenergien som formen inne i alle partikler alltid er balansert i samme 

forhold til trykket og størrelsen de har, og slik sett representerer Planck-energien, planck-massen, planck-

formen, selv hos lyset, lysvirveltrykk, som har det samme forholdet til balansen i til romtrykket de er dannet 

som hastighetsløkker ut fra. At små partikler klemmes mye og sprer feltlinjer utover og store trekker seg mer 

sammen som slik nøytroner og protoner gjør med mindre omfang av energi-trykk på seg. Den smalede 

energien er allikevel den samme.  

Kvark-eksemplet og Higgs-partikkelen er eksempler der planck-massen er forstyret og graden det 

forstyrres nærmer seg da også masse-størrelsen eller den elektromagnetiske mengden disse kan sammenlignes 

med. Og gravitasjonen til objektene er slik at disse hele tiden må frekventere med de polære forhold i nærheten 

og den kosmiske polariteten rundt seg, slik som når meson-energien vandrer rundt mellom protoner og 

nøytroner, fordi det er ikke mulig at hele kosmos skal skifte polaritet i stedet. Derfor må partiklene som henger 

sammen gjøre denne balanseutvekslingen lokalt selv i samråd med virvel-spinnet som kjernene foretar seg, 

altså partiklenes snurr-retning som de ikke kan unnslippe fra som balanse-utvekslings-bevegelser. 

At E=mcc, og at det er symmetri i balansen er da ikke rart, men det er ikke symmetrien eller 

asymmetrien som forteller om balansen virkelig er tilstede eller er årsaken til denne. Balansen i romtrykket er 

ferdig tilstede før kraftens utvekslinger skjer, som en ferdig balansert kraft, energi, bevegelses-energi. 

Jeg har ganske meget mer jeg kan si om alt dette, men innfallsmengden av feltlinjer inn mot 

utvesklings-balansen, partikkelsenteret, viser seg også som at romtrykket lengre unna vil krumme innover og 

vise et sig som et klemtrykk inn mot objektet slik Einstein sier. Når vi nå setter inn en kjegle-form fra 

kuleoverflaten og inn mot senteret ser vi at vi får en meget mer brå innfallsvinkel etterhvert, og her dannes det 

en sone som jeg kaller partikler og objekters fossa, fordi dette er overgangen mellom der romtrykkets feltlinje-

retninger dominerer retningene og der partikkelfeltlinjeretningene dominerer retningene til styrke-feltene, 

energi-retningene.  

I denne kjeglen vi kan tegne opp fra partikkelens ytre form, fossa, og inn til dens balanseutvekslings, 

planck-nøytral energimengdesone som har samme trykkbalansegrad for alle størrelser partikler, den såkalte 

kosmiske konstant, denne kjeglen viser at tettheten til feltlinjene blir firedoblet ved halve avstanden innover i 

et objekt. Dette betyr at forholdet for hver halvering av avstand innover blir slik som dette. 1-4-16-64-256-

1024 ganger tettere og mer akselererende, altså gripeevne på drift av objekter og energier.  
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Øket utvekslingsenergi, og i sentrum kommer hastighetsløkken, planckbalansen som også er 

tidsforsinkelsen etter mengden feltlinjer som må igjennom partikkel og objektsentre som totalsum av slik 

energi. Dette betyr også at en slik mengde bruker lengre tid på, eller krever mere styrke for å kunne flyttes 

eller begynne å bevege seg fordi det må dannes nye ut-balanserings-feltlinjer i landskapet, romkraften rundt 

objektene ut fra den stillingen som en mengde alt er balansert i ved sine gitte hastigheter, og for å endre disse 

hastighetene. Bevegelsesenergi-grunnlaget av tetthetsmengder, masser.  

Ved å tegne en bil oppe på partiklets fossa, overflate, lignende som på jordoverflaten og la denne bilen 

bremse hver gang den dobler hastigheten så ser vi forholdet mellom bevegelse og antall feltlinjer denne må 

bryte ved en balansert likedan avstand fra sentrum av objektet ved lik friksjon. Denne bremselengden viser da 

selvsagt bremselengdeforskjell lik 1-4-16-64-256-1024. Det er gravitasjonen vi har oppdaget og den omvendte 

square-rot for felttetthet og akselerasjon om vi ser dette fra sentrum og utover. 

Utvekslingen. Det er hastighetsløkkene/krumningsgraden som danner tidsforsinkelsen og tregheten til 

objektene som mengde og størrelse på feltlinjene, mengden som skal utveksle eller krummes, hvorpå tids- og 

energi-beregningene ved lettere og tyngre trykk stemmer med økning eller senkning av masse-mengde ved 

skifte av hastigheter. Rommet får det vanskeligere og vanskeligere med å skifte ut feltlinjer til et objekt 

etterhvert som objektene er tyngre eller beveger seg hurtigere. Dette fører til kollaps av fenomener slik som 

black-holes og massens voldsomme økning ved hastigheter nær lyset, der massen tvinges til omdannelse til 

eventuelt lys-energi eller eksplosjon av massen. 

OBS: Alle disse funksjoner følger den logiske funksjons-forskjellen for like og ulike som danner den 

logiske funksjonen for disse kreftenes utvekslinger og energier og som danner grunnlaget for de proporsjonale 

geometriske og matematiske forhold. Det er bare om det er samme mengde funksjonsegenskap som lengde, 

styrke, bevegelse, som forskjeller som danner like og ulike lengder slik, som kan gi matematisk og energi-

proporsjonaliteten vi finner igjen i den fysiske verden, kosmos og kjemi og fysikk. 

Slik fungerer partikler og energier, felt og feltpartikler, kosmiske objekter og felt, og som kan ha en 

mengde forskjellige driftsretninger som jevnere, ekspanderende eller sammentrekkende feltretninger. 

 Denne kjegletrakten innover fra overflaten av et partikkels over-flate, eller jordens overflate, og inn 

mot deres senter, viser en tetthet som samsvarer med effektlover, med akselerasjons-lover, men 

treghetsutvekslings-graden, og tids-forsinkelses-graden, og viser at det ganske sikkert er et forhold mellom 

sammentrekning av masser når masser kommer sammen og den ekstra utvekslingen mellom to partikler, 

virvler, som vi kaller den sterke kjerne-kraft. En ekstra bindingsstyrke for to legemer som deler feltlinjer for 

å mate en felles balanse, og mellom hverandre.  

Trakten viser også spenning og trykk-styrke, deres motstands-tetthet og den resulterende strømnings-

bevegelsen. Her må vi huske at legemer som regel finnes på veien ned i slike trakter som det skjer utvekslinger 

mellom, noe som ytterligere kan gi tyngde og treghet, med tids-forsinkelses-økning. Når effekten og 

energistyrken pr tetthet, flate eller volum, på denne måten stemmer med fysiske lov-proporsjoner så er dette 

neppe tilfeldig. At det er de samme kreftene som fungerer på ulik måte som de forskjellige felt-energiene, og 

at en energi-egenskap er strukturen feltet nå har som funksjon, og at omdannelse av denne igjen betyr om-

strukturering av feltet i forhold til retninger og forbindelse med andre felt som vi kan sette opp som en annen 

formel-struktur matematisk-geometrisk. Og denne utvekslingen er et eksempel på utvekslingene og 

transformasjonene feltstrukturer har.  

I innløpet mot objekter vil romtrykket og feltlinjene som skal delta i retning av objektet eller inn i 

objektet virke slik at trykk-tettheten klemmer hastighetsløkkene mellom seg som del av utvekslingene i disse 

slik at de jevnes ut etter trykkmengden og danner de logaritmiske bøyning av feltlinjer, men ikke uten 

tilsvarende utveksling med de mer rette feltlinjer i rommet slik at objekt-feltets senter, og feltlinjene gjennom 

objektet, eventuelle sammentrekninger og feltlinjene utenfor og inn mot objektet og romgravitasjonen fordeler 

mengden logaritmisk, gaussisk, i samme grad som summen energi blir riktig balansert for hele feltlandskapet 

og uten å miste energi noe sted.   

Dette betyr at et forskjells-løst og umulig Absolutt Ingenting, erstattes av et Alt som i det minste i 

forestilt eller i virkeligheten er erstattet av den totale forskjell, som tenkt født, ville ha utstrekning og bevegelse 

i seg i alle funksjoner, som betyr at fødselen fra et punkt ville virket som en kontinuerlig differensierende 

differensial-funksjon som en rombevegelses-vekst-funksjon, en romtid-ekspansjons-funksjon, som uendelig 

ikke kan vokse mer, danner en indre utveksling som like mengder kraft og motkraft av en varig energimengde 

som utveksler balansert og like-vektig, og som via utvekslingene danner de fysiske preferanser og felt og de 

fysiske lover vi kjenner.  
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Styrken vi måler er ekspansjons-styrkens utvekslings-baner av mengden feltlinjer innenfor samme 

areal som utveksler, (akslerasjons-krumning/Planck) i den felt-balansens nøytrale trykk som partiklene dannes 

i og fra. Enhver forskjell som random tid, random bevegelse, random utstrekning og random styrke er umulig 

Kun en kontinuitet av samme funksjon lik rom-tid-styrke for hver like deler kraftmengde, virkelig og teoretisk 

like måle-mengder, vil gi oss de matematisk-geometriske proporsjonale forhold som vi kjenner.  

All transformasjon krever stadig mindre hastighetsløkker som gjør at en fullstendig transformasjon er 

umulig å avdekke, uendelig smått og stort som er mikro-deler i utvekslinger, og slikt sett at vi godt kan finne 

en god transformasjonsligning mellom to energi-stadier allikevel som et snitt for hastighetsløkker. Selv om 

dette inkluderer spiralbaner og krumninger på slike mikronivåer. Men det er her vi finner de gaussiske 

tilnærminger og mulige del-energier som vi kan kalle proporsjonale balanseforhold for trykk-endringer i alle 

felt og stoffer.  

Vi må se på Differensialkraften som en flytende maksimert aggregat-styrke hvor utvekslingene danner 

tidsforsinkende feltobjekter som en slags frosne partier i kraftrommet, og som er i bevegelige størrelses-

endring over tid, i energi-omforming. 

Roger Bergersen ∂ƒ-Force Differensialkraften 

Refererer til min energi-kjegle, og fellesmatrise for de fysiske lover i hoved-boka. 

Boka er grundig med bevisføringer. Tilleggsstoffet enda mer. Konklusjoner vil gi enda mer. 
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Differensialkraftens logiske funksjon og logikk 
 

 I alle våre forsøk på å lage logiske funksjoner og systemer er vi avhengige av å finne det som vi skal 

sammenligne noe med, enten det gjelder faste preferanser, endringsbare preferanser, og kilden som virker, 

tilfører energien og avgir resultatet. Eksemplene kan være transistorer som trenger strøm og en gitt signal-

posisjon som skal flyttes.  

Vi kan også ta et spesielt felt som har en økning slik som en magnetisk effekt som er en magnet vi har 

slått på, eller e magnetisk kilde vi nærmer oss i naturen, som vi kan måle styrke-endringen til. Så må vi ha 

noen måle-enheter, en antatt kilde eller et mål-område som feltvirkningen skal forholde seg til. Dette betyr at 

vi kan lage oss stabile logiske kretser, og logiske kretser som bygger på endringsbare verdier, men ikke uten 

å finne de forholdene som skal sammenlignes.  

 Felt-virkninger og stabile posisjoner som fysiske gjenstander eller posisjoner for transistorer, eller de 

energi-størrelser vi benytter, er slikt som må tolkes, utprøves, eller som vi har avklart forholdene hos, som vi 

da benytter som sammenlignings-verdier, og transportveier, som følger helst bestemte baner. Slik sett kan 

logikken være stiv eller fleksibel, men allikevel isolert. Vi må alltid ha en kilde som gir drivkraft, eller rett og 

slett bruke hodet, bevisstheten som har sine gitte energi-mengder, for at vi skal kunne løse oppgaver.  

I grunnprinsippet til datalogikken er det snakk om å stenge visse verdier innenfor et isolert system, og 

som ofte har gitte posisjoner som vi kan oppfatte som gitte verdier, ikke endringsbare utover en verdi av, og 

en verdi på. Og at transistoren er fast, stabil, ikke skal endre styrken i materialet sitt, og funksjonen satt til 

visse overgangsverdier for at en effekt virker av og på. 

 I naturen, eller i tilværelsen generelt, og ikke minst i Differensialkraften, så er det slik at kilden alt 

fungerer uavhengig av bevissthet og fysisk natur, selv om dette er samme sak totalt sett. Poenget er at 

bevisstheten og naturen ikke kan noe for sin virknings-funksjon, slik som den også er forklart i 

Differensialkraften.  

Dette medfører at alt har sin drift allerede, men er under endring, utveksling, som gjør at hele dens 

logiske funksjon er i en endrings-akt, både som innspill til objekter, preferanser, og som endringsbare 

forsynings-mengder til dannelse og sletting av preferanse-funksjoner og deres styrkeverdier. Igjen så er det 

forskjellen som gir like og ulike som i både teknisk logikk, og i Differensialkraftens logikk, følger opp de 

logiske satser og deres drift, resultater. Differensialkraftens logikk er derimot bundet til alle felt-endringer 

rundt seg og en egendrift, egen energimengde som preferanser, og dette skaper stort sett en mer analog logikk, 

både som posisjon og virkning.  

Naturen virker uten en bestemt sikker energi-funksjon som man vet virkningsstrukturen til i 

utgangspunktet sett fra folks oppfatning generelt. Og av det vi kjenner ti fysisk så virker alle felt inn på 

hverandre på en balansert måte selv om avstander og bevegelser endrer posisjoner mellom alt hele tiden, og 

at alle felt da endrer styrke-mengder som henholdsvis balanse mellom feltendring og objekt-endring. Slik sett 

står vi ovenfor en selektiv logikk teknisk, og en endringsbar selektiv logisk funksjon i naturen. Den mest 

brukte logikken er den vi har som språk, som tekniske ordninger, og i praktiske handlinger som slik sett gjør 

oss til kommunikasjons-funksjonelle vesener, individer. Utvekslings-funksjonelle individer. 
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Differensialkraftens viktigste funksjon 
 

 Vi må være klar over at denne ekspansjonskraften som grunnstruktur er absolutt som styrke, 

utstrekning og endringsfunksjon, bevegelse, og at den er en kontinuitet, og at den før eller som grunn-funksjon 

for utvekslinger er en ferdig balansert kraft, energi, styrke. Kort sagt: At den er fullstendig tett, men bevegelig, 

og dens eneste bevegelse er den som kan skje innvendig igjen som balanserte likevektige utvekslinger: At det 

er resultant-endringen. Når vi har utvekslinger har vi avbøyninger, krumninger, virvler og kulevirvler.  

Vi har uansett som endringer av alle disse typer, preferansedannelsene, at noe skiller seg ut som 

forskjeller som to like og to ulike, og at det med konstant balanse alltid blir proporsjonale forhold ut fra dette 

saksforholdet. Dette gjelder uansett ved en total forskjell også for bevissthetens differensierings-funksjon og 

dens preferanser, forestillings-dannelser som et produkt av differensieringen og grunnlaget for differensiering 

som bevissthet, følelse, tanke, anskuelighet, oppmerksomhet, visjoner og ideer, oppfinnelser og oppdagelser 

og finnes som grunnlag hvert eneste sted, så langt der slike funksjoner kommer sammen i samspill, sammen-

ligning, tilpasning. 

 Når en kraft slik er ferdig balansert, konstant mengde energi som er likedan overalt, så utveksler den i 

like mengder energi. At kraft er lik med motkraft. Men det betyr også at utveklingene bygger seg ut på graden 

av det som utveksles, og som slik blir et gyldig felt, med forskjellig grad av styrke, tetthet for hvor vidt og 

bredt disse feltlinjene spres og samles. Dette feltet skiller seg altså ut fra et annet felt, enten det er ett voldsomt 

stort og sterkt utvekslingsfelt, eller et svært tett slikt ett, eller om det er aldri så lite eler svakt.  

Hvorvidt vårt synlige kosmiske felt er et sterkt eller svakt felt på denne måten er det ikke godt å si. Det 

er det feltet som skiller seg ut som må danne preferanser i seg for at det skal oppdages. Når vi har ett trykkfelt, 

så er det ikke så lett å avgjøre hvilke andre trykkfeltfunksjoner innvendig og utvendig som korrigerer det feltet 

vi har lokalt. Dermed så har vi bare de preferansene i feltet som kan sammenlignes med hverandre, da resten 

av feltet er balansert selv som et utskilt felt, eller en utskilt trykkturbulens, lignende et visst væsketrykk.  

Dette feltet vil ha en balansert nøytralitet, men ha preferanse-objekter fordelt etter balanseforholdene 

som jeg har vist kan bli selektive ved at de ikke ødelegger totalbalansen rundt feltet. Så langt er de frie til å 

påvirke hverandre med sin styrke i den lokale drifts-strømmen, det lokale feltet. Balansen er altså den selektive 

styrke-funksjonen som står over partiklenes styrke-former av energi. Men med et nøytralt kraftrykk der 

objektene, preferanse-ut-balanseringene blir små, og har avstand mellom seg, så vil disse også være de som 

har den utskilte energiforskjellen vi merker.  

Dette betyr at vi måler preferanseobjektene mot hverandre, og får et forhold mellom de ekvivalente 

energiforholdene som proporsjonale. Men vi avgjør ikke av den grunn hvilket trykk eller hvilken energi det 

lokale nøytrale feltet har. Vi kan etter hvert mulig regne ut dette trykkets relative høytrykk opp mot partiklenes 

trykk. Men vi kan ikke måle det nøytrale trykket sitt trykk i forhold til andre bakenforliggende trykk innenfor 

den samme arena og det absolutte trykket totalt sett, og samtidig kunne si hvilken gradstyrke det lokale feltet 

egentlig har.  

Vi er nødt for å ta tak i en preferanseformasjon vi kjenner og lage målestokker og styrkegrader ut fra 

dette som enheter og sammenligne energiene hvilket vi har gjort, og kommet frem til at det er i 

overenstemmelse med at E=mcc for disse. Men dette er i slekt med at det er en konstant energi i alt, og at 

bevegelses-formasjonene utgjør forskjellen i gradstyrker. Kort sagt: At vi ikke kan avgjøre hvordan krefter 

og motkrefter virker for dannelsen av et nøytralt felt annet som at vi kan måle de preferanse-forskjeller som 

er i feltet som en samlet eller om-formelig ekvivalent energi. Vi er selv en del av, og ved måleinstrumenter, 

en del av den samme feltvirknings-oppbygningen, enten vi måler gravitasjon eller antigravitasjon, partikler 

eller antipartikler, men tross alt med energi-regnskapet i behold. Arne Næss henviser også til en øst-europeisk 

kaos-forsker som sier: At vi er selv av samme kraft som vi måler. 

Når alt må balansere slik, så vil det nok merkes at det skjer mer enn det vi kan forklare ut fra spesielle 

energier vi merker, men vi vil allikevel finne at balansene stemmer med hverandre. Når vi ikke synes at vi 

gjør dette skyldes det at vi ikke har tatt nok hensyn til faktorene vi burde eller har oppdaget, eller at en annen 

utveksling er i ferd med å utveksle med det feltet vi er i. Vi kommer ikke unna balanse-energiens lov for 

fysiske forhold. At energien er en og absolutt, som en trykkfelt-væskelignende feltstyrkeformasjon som 

utveksler balansert likevektig. Aggregat-grunnformen. Den fysiske loven er balanseloven for samme tetthet, 

styrke: Vi har bare tilnærmings-ekvivalens, mens ∂-Force gir både lov og uro i fysiske transformasjoner. 
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Differensialkraftens Univers Fysisk Kosmos 
 

 Differensialkraftens funksjon ligger her til grunn for en beskrivelse av hvordan univers dannes. Eller 

mer riktig, omdannes og utveksles, og utveksler innvendig, hvilke relasjoner det har til sine omgivelser. 

 

Da alle retninger må utveksle rom-tid-kraften i like mengder alle veier, betyr dette at vi får en balanse, 

en likevekt i utvekslingen av den totale mengde bevegelses-energier. Dette betyr at vi kan få alle slags relative 

konfigurasjoner innvendig i en slik tilværelse av en absolutt romtid-differensial-modell. Dette fremtrer som 

en trykk- eller felt-virknings-tilværelse som romtid-formasjoner under endring. Da for store avstander ikke 

kan dekke lokale utvekslinger i tide, samtids-problemet til årsak-virkning, må utvekslinger også skje lokalt, 

og er årsaken til felt-utvekslingers proporsjonale balanse-utvekslinger som virvler og sirkulasjoner, virvel-

partikler og kulevirvel-partikler, som vi også kan kalle trykk-partikler. 

Alle disse virvler og partikkeldannelser dannes av forskjellen mellom alle feltkrefters summa i forhold 

til hverandre til enhver tid for alle posisjoner i energi-rommet. I utgangs-punktet betyr dette også at vi får med 

oss alle relative forhold, som like godt kan beskrives som uendelig med romtid-formasjoner. Her kan like godt 

også hvem som helst form dannes ettersom hvilke krefters styrke som møtes. Alle felt krummer seg i en liten 

grad, og videre til enhver kraftigere krumning som oppstår i fullstendige utvekslinger. Dette betyr at det må 

dannes utvekslings-sirkulasjoner inne i ett hvert felt som utbalanserer krumningen i ett eller annet stadium, og 

det dannes treghets-styrke-utvekslinger med tidsforsinkelser i forhold til det gjennomsnittlige feltets drifts-

retning, drifts-hastighet. 

Alle felt vi altså danne partikler og som er avhengige av forskjellen i driftssoner og retninger som må 

balanseres innvendig i et felt, og som et forhold mellom et absolutt feltstyrke-rom som er med innvendig og 

utvendig for alle felt. At det er begrenset alle steder hvor mye en utskilt feltretning kan klare å trekke seg 

sammen i sirkulasjoner før de møter en likevekts-motstand for feltretningene og må utveksle, og likedan for 

det feltet som partikler som sirkulasjoner dannes av. Det blir altså en påvirkning fra alle ytre felt av den relative 

kraft-felt-retningen som har utskilt seg som det vi kaller et lokalt felt, enten det gjelder rundt partikler eller et 

helt universelt felt, et kosmisk samhørighets-felt. Et lokalt observerbart universelt felt. 

De relative forskjeller i feltstyrker betyr at en feltstrøm kan ta form som kuler, virvler, som 

ekspanderende eller sammen-trekkbare modeller, og at det fra avstand like godt kan ha form som de fleste 

geometriske figurer, eller ligne en mark som bukter seg, eller en pannekake, At kraftstrømmen grunnet endring 

i kraftfelt rundt seg kan starte å synke igjen innenfor et ekspansjonsfelt. Vi snakker her om også univers, 

kosmiske felt-modeller som utvider seg og eventuelt som trekker seg sammen. 

Lokalt innvendig i et kosmisk felt virker det relativt annerledes. Feltkraften lokalt må fordele sine 

styrkeforhold så balansert og proporsjonalt som mulig grunnet balansen, likevekten i helheten av kraften. Her 

kan det komme frem en mengde modeller der for eksempel en utveksling virker slik at den er smal i den ene 

enden, og bred i den andre enden innenfor et visst tidsrom av utvekslingen.  

Dette betyr også at fordelingen proporsjonalt i dette strekket må utjevnes så balansert som mulig over 

den styrken som feltlinjene har i den utskilte kraften. Utvider rommet seg i den ene enden så vil fordelingen 

av partikler også bli bredere, men kan forårsake at det dannes flere også av disse, fordi størrelsen må tilpasse 

seg trykket som er meget høyere enn partikkel-balansemengden, og en flat-klemming av partikler tvinger frem 

en fordelingsmengde som krever spaltning av hvor mengden partikkelsirkulasjon skal fordeles. I motsatt fall 

der trykket øker og er smalere kan den samme felt-mengde bety at det er kortere rom mellom partikler, eller 

at de samler seg i denne sonens balansetrykkutjevninger proporsjonalt.  

Med proporsjonalt må vi her tenke oss at dette direkte kan sammen-lignes med Gaussiske krumninger 

og Einsteins krumnings-felt-rom. Men her virker proporsjonaliteten altså gjennom sirkulasjons-balanse-

utjevninger i stedet for gjennom kun en matematisk-geometrisk flate-areal-punkt-modell med en viss 

proporsjonalitets-avstand for avbøyninger, brekninger, slik Gauss mener, eller som Einsteins modell, og at 

ganske meget tyder på at vi må over i Diracs modell for utveksling i en nøytraltrykk-sone for feltet i forhold 

til partikkel-dannelser.  

I Diracs modell, og i likedan i Tesla og Bohrs beskrivelser, så kommer det ikke frem noen klar teori 

for mot-kraften. Faktisk ingen spesiell kjent univers-modell i det hele tatt. Vi står da bare igjen med at alt ser 

ut til å forholde seg til en konstant energi, uten å vite hvordan motkreftene virker, om de er der.  
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I Differensialkraftens romtid-modell er det ikke snakk om annet enn at den er der fullt balansert da 

andre alternativer ikke finnes i denne kraft-modellen. Det er kun lokalt at vi da opplever et brudd så balansert 

besynderlig at vi ikke kan forklare den fordi det er involvert kraftutvekslingsbalanser som vi ikke har fått tatt 

rede på enda som påvirker eller fungerer i den lokale sonen: Altså i partiklenes verden og i det store observerte 

kosmos. 

For å komme nærmere noe som kan ligne vårt univers og de inntrykk vi har av dette, så må vi tenke 

oss to modeller som kan ha med hverandre å gjøre. At en sirkulasjonsutveksling er til stede er alt gitt som 

grunnlag rundt partikler og kosmiske virvler uansett størrelser, også langt utover det vi kan tenke oss i forhold 

ti vårt eget kosmiske univers sin måle-stokk.  

Men slike felt-sirkulasjoner under trykkendring og trykkretninger, vil kunne danne nye feltutveklings-

soner mellom seg, enten som det vi tenker oss som en slags antigravitasjonsstrømretning eller en gravitasjons-

strøm-retning som fortetning av feltlinjesirkulasjoner eller en utspredning av slike, og derfor ligne et styrkefelt 

som utsettes for vakuum eller trykk. Det vil si at en lokal aktivitet øker som en balansert utveksling av like 

mengder vakuum og trykk, men at et av disse følger best med i kraftstrømretningen og vil da bli slik at en av 

partikkel-retningene vil virke balansert mindre i antall og virkning enn de som går motstrøms av kraftstrøm-

retningen.  

Vi kan da tenke oss en sone mellom andre felt som slik danner en liten virvel eller sirkulasjons-sone 

som balanse i summen av flere store felt. Om trykket øker så vil denne sirkulasjons-strømmen bli tettere og 

vokse seg større. Sett fra et lokalt ståsted her vil det virke som universet vil utvide seg fordi det dannes partikler 

motstrøms i dette ekspanderende feltet. Trykket kan også anses som lignende en indre sone som danner et 

virvelfelt omliggende som et visst tykt lag utenpå flere lag som er med innenfor og utenfor hverandre i 

ekspansjonssonen.  

Her kan et tenkt rettere felt med et utvekslingstrykk gjennom seg, og et et kulelignende skall-lag som 

er med i en utvidelse, virke som at de har turbulens inne i seg, slik at både det rettere feltet et sted lokalt i et 

annet univers sitt område, og det lokale ekspanderende universet med både en grunn til partikkeldannelser 

gjennom hele ekspansjonens-strekket, har dannet partikler, men også at trykksonen til en virvling i et visst 

sone-lag innvendig og lokalt danner trykkpartikler.  

Om vi vil kunne vi også fått en modell der den indre trykk-aksen gjennom et visst lag i en ekspansjons-

prosess, ville ligne en kule med et visst lag som var med i utvidelsen av denne kulen, og der ti prosent er avsatt 

for det vi kan kalle et synlig kosmos: At denne sonen kan danne en midtre trykk-utvekslings-sone som danner 

partikler fra sentrum av den gjennomgående aksen. Men stort sett så er dette balansestyrken gjennom hele 

laget kulen rundt i dette laget. 

Modellen av en trykkforskjell som grunnlag for en ekspanderende feltutveksling som vokser i styrke 

og utbredelse, en voksende, ekspanderende romtid-feltsone er altså fint mulig og en av de beste typiske 

balanseeksempler, og vil uansett modell vi velger ha lignende paralleller når noe foregår som har med partikler 

eller en felles feltkraftmengde som skal kompensere balanser av felt gjennom feltutveksling.  

Kort sagt: Om det dannes en ekspanderende modell, eller som et virkelig felt, ville jeg valgt denne 

modellen der tiltagende vekst av samme energikraft som utvekling danner en et stigende trykk som utveksling 

som en sirkulasjon og voksende ekspansjon av utvekslingen mellom de ytre kosmiske felt og det nyfødte 

lokale kosmiske feltet. At det er derfor alt kan akselerere eller retardere ut fra hvordan balansen er i alt 

omliggende rom og til den videre utvekslingen fra startsonen så danner en feltstyrkevirkning som skilles ut av 

en balansert kraftsone mellom andre kosmiske feltkrefter.  

At strukturene i gjennomsnitt holder likedanne nivåer tvers gjennom hele den store kraften som 

absolutt størrelse, er det mest trolige, slik at det egentlig ikke er noen avgrensning mellom univers. Det er bare 

transformasjons-endrende trykk-felt. 

Jeg er ikke i tvil om at jeg ville bytte ut BigBang-modellens singularitets-teori, punkt-teori, med heller 

denne trykkutvekslings-modellen som ekspanderer med samme energi/kraft-potensiale som en kraft-motkraft-

virkning. Likedan så er også en mengde ideer om start-punkter og partikkeldannelses-modeller noe lite 

tydelige i forbindelse med kraftlandskapet. Her nevnes både en ro i en samlet masse, og likedan en uro i et 

samlet masse-stadium, som et universelt kjempemolekyl av energi eller partikler.  

Varmen mener mange, er så høy, trykket så høyt, at normale partikler ikke kan dannes, men holder seg 

som en plasma-tilstand av lys/varme, en slags utveskling av feltvirvler i lyshastigheten og ingen egentlig fast 

form på disse på grunn av tettheten og trykket.  
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Vi kan kanskje sammenligne begrepet plasma med en slags væsketilstand, men det kommer ikke frem 

noen sikre data fra og om funksjonsgrunnlaget til en slik plasmatilstand igjen.  

Ikke annet enn at felturoen og trykker er så høyt at felt-strukturene er i en jevn kaotisk suppe. Men 

dette forklarer jo ikke hvorfor prosessene og partikkeldannelser egentlig skal finne sted, og som med Franklin, 

Newton, Einstein, Dirac og Hawking, at det ikke beskrives noen modell for motkraft til dannelse av partikler 

fra en grunnbasis til slike strukturer.  

Jeg har vist at selektive partikler kan dannes, og dannes etter summer av trykkfelt-utvekslinger, og at 

det virker tilfeldig fordelt, men kun gjennom det lokale trykkfeltets observasjons-posisjon. I sin helhet 

kommer det frem at alle fordelinger vil bli tilpasset gjennom mindre og større tryk som møtes ut fra alle 

feltutekslingsforhold som en summa uansett avstand for kraftfordelinger:  

Det som blir igjen lokalt for en balanse. De selektive partiklers feltstrømkrefter vil følge med graden 

av hele feltets storstrøms-retninger, og balansere etter en middelvei her i hvilke retninger partikler har. Resten 

er opp til partiklenes balansemuligheter fordi de alt har et jevnt trykk rundt seg og en viss tiltrekning i felt-

utvekslingen som vi kaller gravitasjon og so i rommet over avstand kalles gravitasjonskraft. 

Jeg går ellers ut fra at avstander, hastigheter, energi-beregninger og retninger ellers er riktig geometrisk 

og matematisk utregnet, og hvert funn av de fysiske lovers beste balanse-posisjoner og de transformasjons-

mengder mellom energistadier stemmer slik de forskjellige fysiske vitenskaper har klart å få frem gjennom 

forsøk og gjennom teoretisk-matematiske modeller. At det er forskjellige resultater fra forskjellige forsknings-

modeller, forskergrupper, er noe man må se nærmere på.  

Jeg kommer her frem med 3 ledd for samme univers-teori som hører sammen i en helhets-

teoretisk universell modell. 

En universell univers-kraft-teori for altet, alt fysisk, eller en absolutt og uendelig energi-kraft. 

En modell for hvordan partikler og felt dannes og de fysiske lover, samt de selektive funksjoner 

som virker mellom disse for kjemien og fysikkens del og hvorfor det blir matematisk riktige 

proporsjoner, samt hvordan de logiske funksjoner selektivt virker for grunnstoffer, fysiske lover og 

partikler, som også fungerer likedan som grunnlag for alle deler av prosessene i en evolusjons-teoris 

fysisk-matematiske basis, og at denne kjemi, fysikk, matematikk og selektive logiske funksjoner, bygger 

på differensialkraftens grunnfunksjon som danner de logiske funksjoner. 

En av flere mulige modeller som gir en annen ekspansjons-bang enn Big-Bang-modellen fordi 

den har en rimelig og logisk forklaring til hvorfor en slik ekspansjon og universell partikkel- kosmos-

dannelse vi har lokalt kan finne sted. Punkt-teorien er erstattet av full utveksling. 

 

Dette gir en univers-funksjonell beskrivelse. 
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Differensialkraften The ∂ƒ-Force: Universets Tilblivelse 
 
 Ut fra Differensialkraften/Forandringskraftens balanse-utveksling av like mengder kraft-motkraft, eller like 

mengder kraft-bevegelses-energi og mot-kraft-bevegelses-energi, så vet vi at utvekslingene må kompensere hverandre 

ved hjelp av virvler, sirkulasjoner, fordi ingen møter mellom disse balansestyrker kan slette hverandres energi, kun 

nøytralisere balanse-forskjeller i ny balanse-gang. Men alle virvler starter også med at det dannes av et mottrykk som 

skal balanseres, balanse-utveksles.  

 Det betyr at de ytre lag av et slik område får en svak inn-krumning inn mot dette senteret, og til lenger inn vi 

kommer så øker krumningsgraden. Dette virker likt som et atmosfærisk trykk eller hav-nivå-trykk, at tettheten til feltets 

nivåer øker med krumningsgraden og som gravitasjons-kompresjon. På grunn av den inn-sirkulerende bevegelsen, så 

ville all tenkt masse i disse utenfor-gående hvirvel-sirkulasjoner som presser seg innover mot dette senter med økende 

trykk, også virke på en plassert masse som driftes med i omløpet, på en slik måt at denne vil bli flatklemt i den loddrette 

retningen inn mot sentrumet, pol-områder, og vil være mer utklemt og med rotasjon langs ekvator. Rotasjon oppstår 

som dannelse av masser i det hele tatt. Alle masser har rotasjon, mindre eller større ut fra bevegelses-masse-forholdene. 

 Som en utveksling inn mot senteret og ut av senteret igjen, så vil massene møte samme spiral-virkende krumning 

på vei utover, og selv om balansen er høy, absolutt, så vil allikevel driftsretningene og trykk-retningene slik danne 

typiske polære forhold for de fleste partikler og masser. Spiral-bevegelsen, virvelen, eventuelt den sfæriske virvel-

rotasjonen inn mot dette sentrumet, dannes fordi det er motstand i felt-landskapet eller flere. Vi kan anse dette som en 

form for kollisjon. Enten er det like store feltformasjoner eller masser, eventuelt svakere eller sterkere, som slik påvirker 

trykk-området som skal danne et univers-sentrum. 

 Dette møtet med andre felt, masser, energier, vil gjøre at utvekslingen ikke er 100 prosent symmetrisk som et 

homogent felt, men som en svak grad av et heterogent felt. Dette betyr at det i kraft-utvekslingen ett eller annet sted vil 

dannes ett eller fler kaosvirvler av større og mindre grad som balanse-kompensasjon av usymmetrisk trykk-kompresjon. 

Det betyr at det kan dannes flere doble partikkelmasser, men også på visse nivåer en god del nettopp høyenergi-partikler. 

Grunnen er at balansetrykket ikke klarer å kompensere hele driften helt symmetrisk, og lokale partikler eller lokale 

kraftfelt kan da danne det trykket som skal til for balanse av kraftfelt det usymmetriske, om vi vil, ikke-singulære 

området.  

Ny Gravitasjons-teori 

Hva innebærer Differensialkraften 
 
 Kamos - Forandringskraften The Changing Force, som i vitenskapelig form og bedre utdypet slik har blitt 

utlevert med tittel Differensialkraften The ∂ƒ-ƒorce, innebærer og beskriver en helt ny Gravitasjons-teori, ganske 

enkelt, blant mange andre teoretiske funksjoner vi forsker i. Det er tillat å benytte disse to bøkene, titlene, og 

funksjonen de har som grunn-basis, virknings-funksjon, benevnt som ny Gravitasjons-teori! Obs: Begge bok-

titler er supplert med Kaos-Kosmos-veksling av samme kraftfelt, energi-utveksling, som ut fra den underliggende 

funksjonen inneholder begge med tittel: Kamos. 

Den innebærer også en ny elementær-partikkel-fysikk-teori, og den innebærer også en logisk forklaring til 

Planck-funksjonen, og grunnstoff-oppbygningens funksjon, altså Planck-funksjons-teori, og Ny Grunnstoff-teori, 

Grunnstoff-funksjons-teori. Atom-teori. Grunnstofflista og dens egenskaper. Og en del om andre partiklers 

oppførsel. Vel og merke utenom hva som harmonerer med matematikk, geometri, og de fysiske formler vi har lært å 

kjenne, og energienes konstant, som virker ved deduksjon. Mål, Forskning. 

I tillegg så er denne nye teorien, spesielt med hensyn til gravitasjons-felt-kraften, og i harmoni med de elektro-

magnetiske lover, og balansen mellom disse teoriene som en ny Enhets-felt-teori, da grunnfunksjonen stemmer med 

både den logiske og den deduktive undersøkelsen, forskningen, rundt kjente forhold med gravitasjon og partikkel-

funksjoner. Altså grunnfunksjoner for Kjemien og Fysikken. 

Ny Enhets-felt-teori. Ny Kjemi-teori, Ny Fysikk-teori. Og foran alle disse teoriene er det den logiske 

virkningsfunksjonen som ligger til grunn-funksjon for oppdagelsen og sammenlignings-funksjon, forskning, som gjør 

at alle teoriene også fungerer som logiske teorier. Eksempel: Logisk elementær-fysikk-teori. 

Den teoretiske oversikten her viser at vi har avslørt, avdekket gravitasjons-kraftens funksjon, og slik sett er i 

ferd med å dedusere denne, som forsknings-konsekvenser i nær fremtid. Cern har samlet en bedre oversikt enn det 

mange tror. Det er grunn til å ta visse slutninger av kritikk mot konklusjoner om partikler som Cern lanserer også, og 

det er en lengre drøftelses-affære. Det er heller spakt med noe holdbart argument for hvilke funksjoner som skal settes 

inn i stedet, slik at kritikken oftest ikke har noe alternativt holdepunkt. 
Forskningen er liksom ikke kommet helt til sin ende. Som en oppklaring av alt og ingenting definert i 

Forandringskraften, Differensialkraften, så Betyr ALT at det mangler ingenting, Og Absolutt Ingenting at Alt mangler 

Alt mangler ikke noe! Absolutt ingenting mangler Alt! Ikke slik mange sier det: At de forbinder alt med bare ting eller 

fysisk; Eller at det ene og det annet ikke er inkludert i Alt 
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KAPITEL 27 Notater Differensialkraften 
 

 Visste du at Gud og Naturen har en drivkraft. Som får Gud og Naturen til å skje. Eller om vi vil det 

som mange kaller viljekraften. Fordi den driver noe frem. Vi kan si det slik at viljen veldig bestemt forholder 

seg til å TA, GI, FÅ, HA, GJØRE OG IKKE-GJØRE. Her kunne sanser, behov, stemninger. Godt være koblet 

inn i sammenhengen. Også begrep om smerte-virkning i oss og lydt-virkning i oss, som vi ikke like godt har 

bestemt selv om vi kan få god kontroll over mye av vår smak og behags-oppførsel og takling av kropp og 

naturen. Slik sett ligner alle disse utvekslings-formasjoner. De alle sluker noe og kaster det ut igjen. Det ligner 

det som vi omformer av energi, det vil si inn med mat og ut med avfalls-rester, mens man hele tiden har et 

forhold til konstant energi, selv om man legger på seg over tid, og det vi legger på oss er manko for 

omgivelsene. Vi er så store som resten av verden har mitt mindre. Eller omvendt om vi vegrer oss eller mister 

energi og blir mindre som da er så mye mer verden har tilbake selv.  

 Vi har lett for å si at Naturen er en kraft som gjør noe med noe, funksjonelt. Vi har også lett for å si at 

Gud har gjort alt sammen. Men for at Gud, Naturen skal kunne virke, skal kunne gjøre noe funksjonelt, gjøre 

en forskjell i tilværelsen, så må de selv ha en bakenforliggende eller indre drivkraft, eller drivkraftfunksjon 

slik at de virker. Dette samme gjelder alle preferanser og egenskaper som Gud eller Naturen har. Dermed må 

drivkraften ha potensialet, eller virke-lik-heten absolutt ha denne egenskapen funksjonelt.  

 Vi kan si det slik at uansett hvordan vi definerer alt, alt er Gud, Alt er Naturen, eller begge deler, så 

må disse ha en drivkraft som ligger til grunn for deres eksistens og funksjons-virkning. Det samme gjelder 

differensielle funksjoner som rom, utstrekning, forskjellige tomheter og forskjellige ingenting, slik som 

størrelsen av ingenting og tomheten i et stort og lite kjøleskap. Forskjellige tidsrom av stillhet. Og det samme 

gjelder at noe kan skje, at det blir en forskjell, en forskjells-funksjon som må virke som eksistens før vi 

definerer en slik drivkraft som Gud eller Naturen.  

Det å skje fremtrer i forandrings-mulighetene som finnes, at det blir en forskjell, tvinges frem en 

forskjell i eksistens-virkningen, slik som tid, bevegelse, endring, utveksling, overføring, hendelse, slik som 

begrep bevisst og fysisk, som dannelse, eller begrep som plutselig der vi ikke vet årsaken, slik som å skape 

noe ut fra ukjent kilde eller med tro på ut fra ingen kilde i det hele tatt. Men det kan jo ligge noe bak at noe 

omformes, oppstår eller virker til å foregå. For eksempel virker alle stoff-former i den fysiske natur til å endre 

sin form, slik at de bygges opp, nedbrytes, og endrer formene sine, slik som også skjer i partikkelverdenen der 

partiklene spaltes og sammensmeltes.  

Det å skje fremtrer i forandrings-mulighetene som finnes, at det blir en forskjell, tvinges frem en 

forskjell i eksistens-virkningen, slik at Gud eller Naturen også kan virke. De blir drevet, og det samme gjelder 

underavdelingen viljekraften fordi en livsform slik alt må finnes. Uansett må viljekraften ha en slik likedan 

drivkraft-faktor som eksistens som at den virker som en forskjell som hendelse, som formasjons-dannelse, 

som kraftfelt, fordi ellers ville den ikke ha en kapasitet. Vi benytter stort sett viljekraftbegrepet for å få det 

som vi vil. Og vi vil ha det bra fordi det motsatte svir. Smerter. Det er flere egenskaper som finnes enn bare 

viljekraften, og som har egne egenskaper. 

En vilje uten noe å forholde seg til, eller fra, er neppe menings-fylt. Og uten husk, og uten bevissthet 

som kan oppfatte hva som er husk-lagret, opplevd, hendt, så vil vilje og husk være menings-løst. Men vi 

fungerer også som behov vi ikke har bestemt at vi skal ha. Vi må ha luft, mat, drikke og gå på do, og som 

regel sove, ha balansen i orden og trygghet. Uten forskjells-funksjonen, altså bevegelse, drivkrafts-resultatet, 

så vil det neppe bli bevegelsesbehov som mennesket har for å fylle de andre behovene. Sansene er klare 

behovsutløpende organ-koblinger til original-behovene, som et encellet vesen også kan ha, men at 

øynefunksjon hos et encellet vesen, blir utvokst og spesialisert som egne celle-funksjoner. 

Finnes en slik forskjells-skapende kraft som kan gi rom, bevegelse, styrke, og forskjells-egenskaper 

som de fysiske og bevisste funksjoner. Mitt svar er JA. Men det er ikke helt gratis å sette seg inn i denne kraft-

modellen fordi den stikker jo dypere enn det Religion, filosofi og vitenskap gjør som normal-vitenskaper.  

Tanken og undersøkelsen er altså bane-brytende og er ett innbrudd i virkeligheten, virke-lik-heten som 

skal stemme overens med slik noe er og fungerer. Når vi sammenligner skriftene våre, og våre livssyn med en 

linjal for å finne ut om for eksempel virke-likheten, virkeligheten, er maken, er lik livssynet vårt og lik med 

de vitenskapelige, filosofiske og religiøse skrifter, men også ideologiene, så ligner det nesten ikke på slik det 

virker totalt sett i det hele tatt.  
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Svært mange klare tilstander som er forståelige viser seg å bryte med det som skriftene sier. I 

Vitenskapene for eksempel så mangler det svært ofte nok henvisninger til følelser og bevissthet, og 

holdbarhets-faktorer for kropp, følelser og bevissthet.  

Det er helt klart at de forskjellige grunnstoffer alene ikke klarer å bygge organer, livsformer, og ikke 

gir oss noen bevisst informasjon av typen bevissthet, men kun det vi blir bevisst om av deres funksjoner. Det 

er derfor med rette sagt at slike grunnstoffer er en del av virkeligheten som har feltkraftfunksjoner som er i 

kontinuerlig virkning også på vår bevissthet, og dermed er en del av dette forløpet, står i kontakt med 

hverandre, men neppe slik at dette som grunnstoffer og partikler umiddelbart er bevisst i slik form vi kaller 

bevissthet. På den annen side kan det jo tenkes at kraftlikheten innover i materien er slik at det kan være 

bevisste vesener i et mikro-univers inne i disse partiklene igjen, men så langt er dette jo mer spekulativt.  

Med nok kombinasjoner kan det oppstå feltvirkninger mellom alle disse som ikke er likt med de stabile 

felt vitenskapen reklamerer for. Men enkelte i vitenskapen har sett for seg dette. Og da kan det hende som 

hvilke som helst bevissthets-forklaringer og feltstyrker, bevissthetskraft, at det dannes feltlandskap som 

merker energier i ett enormt finere, tynnere, raskere funksjonssamarbeid enn det som vi er vant til fra den 

alminnelige vitenskaps-funksjonen, og spesielt om slike mengder av signalvirkninger møtes i et mikroskopisk 

område, eller er en mengde slike informasjons-felt-sentre som er koblet sammen.  

Uansett så følger slike bevissthets-systemer sammenligningsfunksjonen som forskjells-egenskaper, 

som forskjell som danner like og ulike og at vi sammenligner og ser forskjell på like og ulike og husker disse 

likt et lager som like og ulike, og som da virker kjent og ukjent og gir oss gjenkjennelsen som bevisstheten får 

frem så klart som oversikt og orientering-rekkefølger, som en slags bevisst årsak-virknings-rekkefølge. Her 

tas det ikke hensyn til hvordan bevissthetens drivkraft virker, eller dimensjonalt, men kun funksjonen. Om vi 

er u-nøye, eller blir feil-informert, eller har feil i oppfattelsessystemet, så vil vi like lett avgjøre at noe er riktig 

selv om det ikke er det, og tro noe om det rundt oss som ikke stemmer med den faktiske situasjonen. 

Viljen som fungerer som ha, ta, få, gi, og gjøre eller ikke, valg eller ikke, fungerer spesielt i forhold til 

holdbarheten vår. Da skal vi leve. Å få leve, gi liv, ta liv, ha liv, gjøre og velge livet. Slik sett så virker dette 

for oss som en overlevelsesevne. Kravet bevisst er å bestå, samme hva. Derfor har bevisstheten satt evig liv 

som et krav, og ikke døden. Den er egentlig absolutt uakseptabel, selv om vi ikke vet grunnen til dette.  

Annet enn at vi skriver det samme i masse forskjellige skrifter og forteller hverandre dette, for det er 

også lik med det vi selv vil. Om det ikke fantes noe evig liv, at alt vi er som slike livsvesener opphører som 

slik funksjon når vi dør, selv om energiene ikke forsvinner, så vil mange syntes at dette er forferdelig, selv om 

vi kommer til en opprinnelig kraftverden uansett. Men det ville endre våre liv betraktelig, fordi da kunne vi 

ikke lenger stole på karma og avlat, betale oss fri og gjøre alt vi ville, men måtte ta hensyn til hverandre for å 

overleve og ha et bevarende liv mens vi levde.  

Folk ville forstått hensikten med å ta hensyn, og at annet er ødeleggende og skadelig. Mange troende 

føler livet slik de også. Dermed finnes det et håp for at godt liv skal være mulig. Håpet her er selvsagt at dette 

kan bli forstått av nok folk til at vi kan spre en slik forståelse, enten vi alt tror på det ene og det andre. Ikke 

bare smisk, grabbing og hevn hele tiden fordi det går bra uansett, slik som i karma og avlat. Å gjøre bot, noe 

som kan virke godt for noen til en viss grad, er bra uansett. Men havner nå bøtene der samfunnet bygges og 

mennesket ivaretas?  

Differensialkraften er en slik bakenforliggende funksjons-virke-kraft som kan få til en slik forståelig 

virkning logisk til bevissthet, natur, viljes-dannelse og viljes-kraft-utløsning forbundet til noe levende og lite 

eller ikke noe hos det som ikke er levende. Kraften bak Gud og Naturen der disse ikke strekker til som 

forklaring selv. Kraften prioriterer ikke noe, men virker absolutt.  

Da vitenskapens formler og oppdagelser, teknologi og data, kunstig bevissthet, hva det enn er, ikke 

kan forklare seg bedre om univers, gravitasjon, bevissthets-funksjonen, så kan vi si at Differensialkraften 

skiller seg ut som mer enn bare det vi definerer til nå i vitenskapen, og i filosofiske og religiøse utlegninger. 

Enkelte kommer svært nær opp til det samme standpunkt, men får nok ikke gehør blant forskere og mentorer 

fordi de er isolerte i sine oppfatninger, og for det meste er maniske. De fleste tenker alt i penger, og dekning 

av behov vi kjenner til. Gjerne ut over alle grenser, og det synes på avfalls-naturen. Nær ødeleggelse totalt. 

Jeg kan bare anbefale å lese Forandringskraften og Differensialkraften. I Differensialkraften er 

forandringskraften kortere forklart, og dermed litt tøffere, og videre omdøpt til Differensialkraften på grunn 

av fag-vitenskapen, fysikere, kjemikere og matematikere, som slik viser de samme formlene som jeg kom til 

for en fysisk natur. De er ekvivalente.  
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Forskjellen er den tekniske og målbare tilnærmingen som kan virke som en liten manko i mange 

tilfeller av totalenergi, det vil si energienes konstant. At ett alt var, er og blir den kapasitet det alltid har hatt. 

Om jeg tror på Gud og Naturen? Jeg tror kun på den opprinnelige drivkraftens funksjon bak det hele, og 

dermed blir slike begrep kun kommunikasjons-begrep, slik at vi vet hvilke emner vi snakker om, og hvilke 

følelser som er involvert i dette. Ja jeg kjenner til begge som opplæring. Har ikke delt tiltroen til forklaring av 

og forståelse av eksistensene slik det forelegges. Ja. Jeg er klar over at ingen oppdager noe feil ved seg selv 

slik. De opplever for det meste noe godt, vondt, oppbyggende eller ødeleggende, og behovsrettet fylling, at de 

vil ha det godt. Ikke rart.  

Alle virker jo egentlig slik. Behovstilfredstillelse. Alle som tillitskrav prøver å være akseptert og like, 

og blir dette i gruppene de tilhører som trosfeller, enten det er ateister eller teister. Alle svar er ikke gitt ved 

tillit og tiltro. Arne Næss, også Einstein, mente at det var lov, tillat å tenke, og de undret seg over at folk ikke 

undret seg eller hadde sluttet å gjøre dette. Og da finner man ikke ut noe enn behovstilfredsstillelsesgradene 

og lar det bli med det. At man bevisst sett er levende død. Om bevissthet betyr oversikt og orientering over 

tilværelsen og ikke kun bare et spill, falsum, forestillinger. 

Det er lov å ta fri fra all manien å tenke over tilværelsens egenskapsformer og virkninger. Det er fullt 

mulig å fortsette med livskampen så langt andre er avhengig av deg, eller livsproblemet er større enn 

frihetsrommet. Da er det viktigst å nettopp finn en vei, overleve, for så se om man også kan leve. Min støtte 

til dere. 

Kommentar til sammenligningsfaktoren jeg benytter; 

differensialkraften. 
 

 Differensialkraftens funksjon er ikke oppdaget gjennom teknikken, eller de kulturelle oppfinnelser i 

den forstand. Alt snakk, påstander, utsagn, og viten om tekniske oppfinnelser, lover, forskjellige modeller for 

natur-objekter og virkninger har derimot gitt varianter av endringer og proporsjoner som vi legger merke til, 

også jeg, og som på mange måter er veiledende.  

Slik som balanse, at kraft og motkraft må oppveie hverandre likt for at det er stillstand, kort sagt at 

kraft er lik motkraft, og at det finnes svært gode eksempler fra naturen slik som vannets balanse som plant, 

vannrett, videre som loddrett ved fall, tyngdekraft, der en sten henger i en snor, og slik at vannrett og loddrett 

danner en rett vinkel med hverandre. Det vil si nøyaktig kryssende retninger.  

Videre har virvler, sirkler slik bær, frukt, øyets iris og pupillen, sola og månen, og sylinder slik som 

når en sager over trær til kubber. Mengder med sirkler og mengder med kuler i de fleste saker som finnes som 

liv i naturen, også ofte som cellene i livskropper som kan virke ganske runde,  

 Det var derimot en rett bevegelse, og eventuelt en kolliderende bevegelse, bevegelser som kommer på 

tvers av hverandre slik som to vannstrømmer som slik kan lage virvler, og som ga inntrykk av en virvel eller 

sirkeldannelse, og slik virket pekende mot at en rett linje som møtte kolliderende eller kryssende lagde virvler 

eller sirkel-former, og med tiden, at trykk fra alle sider kunne danne en virvel-kule-form, som slik ble modeller 

for både bevegelse, tetthet eller trykk, hendelsesformer, noe som ble dannet, som pekte mot begrep som 

lysvirvler og kule-formede partikler.  

Dette ga seg ikke umiddelbart til kjenne før stadige tilfeller dukket opp, men betydningen eller 

virkemåten var bare en av mange, der jeg ikke så forbindelsen mellom rette og kolliderende eller kryssende 

retninger, som da ga sirklene som balansen mellom de to, i vann, luft, og i etterhvert feltstrømmer, og 

gravitasjon. Men utstreknings-egenskapen måtte undersøkes, rommet, og bevegelsen og virkningen, at noe 

endret seg, at det ble en forskjell, og at noe kunne skje, tetthet og styrke med virkninger, endringer, og hvorfor 

i all verden dette skjedde. Alt hadde jo tidligere virket som fast materie der det ikke skulle skje slike endringer.  

Kunne det være slik at alt kunne endre form fullstendig under de rette betingelser? I så fall ville det 

meste virke mer flytende av seg enn det som det så ut som. En kontinuitet som lignet nettopp Einstein rom-

tid-stoff som et produkt. Men uten at fellesnevneren var kjent. At hardt stoff er lik med eller kan byttes ut med 

begrepet absolutt trykkraft som da er like hardt, men bevegelse-mengde-formbar.  

Dette ville ligne en flytende masse der partikler og energier er tidsforsinkende trege frosne objekter av 

samme flytende kraft. At alt er en absolutt flytende masse som ikke synes ved balanse-nivået, men som med 

utvekslinger blir til is-biter i strømmen, den faste massen vi kjenner som fast, flytende, gass, og temperaturer. 

Det er nettopp en slik modell og teori, en slik funksjon som konstant energi-bevegelse-utveksling 

som Differensialkraften er: Og den danner faktisk de samme fysiske lover som vi kjenner. 
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En derivert verdens-modell? 

En derivert verdens-modell. En flat verden, eller som en flat kule-overflate. Hva ble derivert? Det som 

ble derivert var det vi kaller en tredimensjonal verden med bevegelse, en firedimensjonal verden. Med andre 

ord, volum med bevegelsespunkter i, satt opp som tallproporsjoner, og med en bevegelses-mengde angitt som 

punkter, eller med for eksempel Einsteinske og Dirac-ske formler, med mer. Poenget er at en derivert 

flatverden ut fra kun dette ikke hadde vist om proporsjonene til en tredimensjonal verden. Vi deriverte vekk 

rom-tiden til fordel for en flate-verden.  

Jeg forstår at mange matematikere og derivasjonsligninger her proporsjonalt kan gi det samme, som 

en slags parallell-beregning, en proporsjonalitet. Men jeg er redd for at det ikke gir videre mening om det ikke 

sammenlignes med koordinater i en 4-dimensjonal verden. At man forenkler noe matematisk betyr ikke at vi 

derfor har det samme objektet lenger. På mange måter så kan det slik sett ligne at en romslig verden kommer 

ned på ett flatt fotografi.  

Men det kan også minne om at vi forkorter eller gir navn til mange formler og gjenstander som er en 

forenkling av språk, kommunikasjon, henvisninger, og at det er henvisninger som ikke er like med den verden, 

de forhold som det er snakk om. Om en linje eller ett punkt er mulig, hvorfor skulle ikke en romslig verden 

være mulig. Svar på det. Og utstrekningen og bevegelsen, samt energien har ikke blitt det minste forklart som 

mulige biter av verden for det i noen av tilfellene.  

Vi får ikke bygget en verden to-dimensjonalt, og der bevegelse er 3 dimensjon, noe lettere enn om at 

vi bygger en 3-dimesnjonal verden med bevegelse som 4-dimensjon.  

 

Gravitasjons-rom-feltet. 
 

 At om det lokaliseres at det er et gravitasjonstrykk som er i balanse rundt alle objekter, må det virke 

tyntflytende. Og da må det også ha et enormt trykk. Som balanse vil det neppe merkes altfor godt på partikler 

eller resten av rommet, annet som en sterk virkning inn mot objektene. Om forskeren mener at det kun er 5 

helium-atomer i snitt pr kubikkmeter rom i universet, cirka 20 partikler, om at ble delt jevnt utover, eller også 

om det er 100 slike elementærpartikler pr kubikk, 5 ganger mer energi, så vil en slik styrke på disse, og volum 

utgjøre en nanometer eller mindre pr partikkel, og som har en styrke som vi kan oppgi i elektronvolt so er mye 

lavere spenninger enn det vi oppgir i Volt.  

Bare på liksom kan vi se for oss en styrke i et volum som er mengden energi i snitt for partiklene i et 

område som er rundt 4 ganger 4 ganger 4 kubikk av en nanometer lik 64 nano-kubikk-meter, og der styrken i 

sentrum av dette er rimelig sterk og stor. Vi kan si X-pico-volt over 64 nano-kubikk av en kubikkmeter. Om 

vi setter det jevne romtrykket som er skilt ut av de andre feltene som et kosmisk felt, så vil dette bety at vil vi 

ha 1 kubikkmeter Z-Gravitasjonstrykk som vi kaller verdien 1 som Energi Z. Og denne verdien 1 kan da 

danne trykkforskjellen i forhold til x-pico-eV over cirka 64 nano-kubikk-meter. Med X-pico, eller x-nano, er 

x-deler av Z-energi. Formelen ville ha sett omtrent slik 

 
............1................  delt på    som gir en enorm forskjell i  

0,0000000005 x 0,0000000005 x 0,0000000005 

      Trykk gravitasjons-trykk/partikkeltrykk   

Pr kubikk-meter 

Men det er sikkert galt satt opp. Her får vi maks 30 0-er, og det kan like godt være 100 0-er, og der en 

kubikk-meter skal sammenlignes med noen kubikk-nano-meter. 

 Fysikerne forskerne kan gjette bedre, og beregne bedre, men det kan se ut til at en effektforskjell kan 

beregnes ut fra frekvensenergier og hva som to objekter minsker på sin plass om de er smeltet sammen og 

som legger seg ut i gravitasjonskraftrommet i stedet og hvor det er proporsjoner i dette. At vi kan få en volt 

eller ett kilotrykk. Eller om vi vil hastighetsmengde, bevegelses-energi. 
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Planck-konstanten sammen med andre viktige faktorer. 
 

Planck-konstanten er ikke den egentlige hendelsen, styrken kraften slik den står frem i rommet, men 

en proporsjonal etterligning matematisk, og mulig geometrisk rekonstruksjonsbar etterligning av en stryke, 

energi-bevegelses-oppførsel.  

Men om alle felt-linjer går rett inn til et punkt i sentrum vil følgende hende. Alle linjer treffer punktet, 

men forsinkelser i tid/bevegelse tyder på at det hender noe mer her. Det er jo ikke oppgitt noen grunn for 

denne rettlinjede, eller om vi vil krumme proporsjonale like hastigheten inn mot punktet. Om det kun er et 

punkt som disse kan samles i retning mot så vil styrken på stedet øke. Unntatt når det har kommet til punktet 

og ikke endrer seg mer. En uendelig energi: Det skjer fort, fordi aldri så lite kraft i punktet eller enorm kraft 

mot punktet, gir begge uendelig energi i punktet. Lite og mye over et punkt gir begge uendelig energi. 

Normalt ville slike kraftlinjer sprette tilbake og utgi en effekt, men helst reflekteres ut igjen fordi 

effekten ikke har noe å bre seg ut over, og skulle da reflekteres rett tilbake eller ut igjen i samme mengde, da 

det ikke er noen flate eller rom å bre seg utover. Dette ville jo bety at vi ikke mister en energi som frekvens. 

Det ville ikke vært noen manko. Samles alt i et punkt så blir styrken teoretisk uendelig i punktet, med unntak 

av at effekten er borte. Ingen bevegelsesenergi, ingen energi-effekt av samme energi, som er innestengt.  

Virkningen som bevegelsesendring og styrke er borte, samt rommet og sammenligning tid for 

bevegelse i rom, og alle verdier blir 0, og at 0 rom-tid er lik uendelig energi, men ingen formler eller 

begrunnelse for å ta kontrollregning for å få noen fysiske lover tilbake ut fra ett slikt punkt. Hawking ga opp 

denne modellen, singularitets-modellen, da han innså dette. Her må det altså da hende noe annet enn 

beregningen slik viser og det er plenty med muligheter for andre, og da utvekslings-funksjonelle modeller. 

Einstein ga opp singularitets-modellen 50 år tidligere. Matematiske tall, geometriske punkter er alltid isolerte 

og utstrekningsløse, og kan ikke forklare kontinuitet av bevegelse eller rom, eller hvorfor en styrke finnes 

eller styrker skulle ha en påvirkning på hverandre. X1 + X2 + ...!  

Men med utvekslinger slik som en sirkulasjon ved sentrum, så fungerer en energi-lomme som en 

formasjon innerst i partikkelen og som ikke vil måles utenfor av måleinstrumenter like ved partikkelen, slik 

som frekvensen til lys, elektroner og andre partikler. Det kan derimot måles som en mengde tyngde og 

bevegelsesmasse på avstand, og som pleier å passe med E=mcc. Men Einstein måtte legge inn Plancks 

konstant her som han da ikke forklarte, med annet enn bevegelser og at det for jordens punktsentrum, eller en 

partikkels punktsentrum ikke lot seg forklare.  

Og slik oppstod ideen med en usymmetrisk løsning tross balansen, altså ett symmetrisk energi-

regnskap.  

Vi må skille mellom hva det betyr at det er et symmetrisk balanseregnskap, og hva det er som er 

symmetrisk fysisk felt-bevegelses-energi-prosess for å få til en balanse av like energimengder.  

Flere har tenkt på utvekslings-sirkulasjon. Det er klart at balanse mellom gravitasjon, det man benytte 

mange veier, for eksempel med G og lyshastighet som sammenligning for en energi, eller slik som Black-

Hole-modellens tegning av elektronet slik, viser en utveksling av energien ved balanse i styrken i sentrum 

mellom de to faktorene, mengde energi + lys-c + G. Og E=mcc i energi-mengden. Det kan også se ut til 

energiregnskapet til feltanalyse hos CERN har kommet frem til en ren feltdriftutveksling, at alt er en feltstyrke, 

med utvekslingspotensialet i sentrum. Altså en Planckmasse-proporsjon for utvekslingsmassens sirkulasjon. 

Og tilsvarende energi i denne sammenlignet med styrken energi som får bevege seg og måles utenfor 

som frekvens-energien til elektronet, lys, fotoner, radiobølger og flere andre partikler, faktisk for alle partikler 

i kosmos-universet. Hvorfor? Fordi det er trykk-balanse-utvekslingen til alle kulerunde spiral-rotasjons-

partikler som er formasjonen til de fysiske felt-partikler. Og trykk mot trykk finner sin balanse. Og når det er 

samme trykk, gravitasjonsstyrke, gjennom hele universet eller som proporsjonal tilpasning som trykk så får 

vi slike virvler og kule-former i rommet som oppfører seg likedan som partikler med proporsjonal utvekslings-

masse. 
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Gravitasjons-kraft-rom-trykk i forhold til masse-objekter. 
 

 Einstein sier at rommet trykker seg inn mot objektene. Ja! Men fra alle kanter. Og kraftlinjer går ikke 

bare rett på objektet. I objektets flukt-retning vil en god del av kraftlinjene gå ganske rett på. Men ikke i 

forhold til mengden kraftlinjer som skal opprettholde hele massen partikkelenergier i en utveksling slik at 

energien til partiklene holdes mest mulig konstant. 99 prosent av romkraften vil måtte erstatte dette fra alle 

retninger rundt objektet. Vi kan se dette slik som at rommet utenfor solsystemet virker ganske rettlinjet med 

likedan trykk i alle retninger, minus det som brytes i solsystemets fartsretning som heller ikke er store 

prosenten. 

 Vi vil her merke en svak dra-kraft mot solsystemet som betyr krumninger av feltlinjer inn mot 

solsystemet. Dette skjer ved utvekslingsprosent av kraftlinjeretninger som slik gjennom hastighets-løkke-

lignende mengder, mulig gjennom spiralstrekninger, som slik deler om den flytende kraftmengden slik at 

etterhvert som prosenten nærhet av solsystemet, så fordeler prosenten krumning mellom tap og vinst i forhold 

til rettlinjet og krummet prosent, selv om resten av flyten er mer rettlinjet av romkraften.  

Til nærmere objektet vi kommer, jo høyere blir utvekslingsprosenten for krumme feltlinjer ut fra den 

rette banen og krumnings-retningene innover mot objektet, Dette gir en svak roterende innfalls-vinkel inn mot 

objektet, og vil på grunn av utvekslingen måtte følge en spirallignende bane inn mot objektet, enten det er 

sola, jorda eller en partikkel. En partikkel vil muligens ha en mer brå overgang fordi trykk-kraften i rommet 

er så stor i forhold til objekt-energien i små partikler. Det vil virke som romkraften trekker seg sammen rundt 

objektet nærmest som om det er rettlinjet innover, men er krumnings-innfall lignende en virvel i vann.  

Vi får bare målt trykkretningen innover, med unntak av at vi merker objektenes fartsbaner som en slik 

helning innover gradvis, nærmest som en del av en slik spiralbane. Med et jevnt nivå på en hastighet slik kan 

man oppnå en ganske regulær bane-avstand eller retning, lang fartstid for et objekt rundt her. Men til nærmere 

planeten vi kommer vil det bli konflikt mellom innløp og utløp av kraftlinjene som besørger at energien holdes 

balansert og konstant, mest mulig da.  

Dette sammen med at et objekt er rundt, og banebevegelsen til kraftlinjer og også objekter, vil da få 

ulik avstand til objektet i fartsretningen og vil krummes oftest inn mot objektet i en svak spiral før de 

forsvinner videre med hovedmengden, mens deler av dette kraftfeltet vil ha linjer som med tid i større grad 

bender inn mot objektet og svekkes om objektet passerer videre. Det som skjer når man er veldig nær er at 

disse kraftlinjene kommer mer i sirkulær bane, men må krysse retninger rundt objektet og fortsetter å danne 

spiral-innfallet mot objektet.  

Nå kommer vi til en slags fossagrense, nærmere overflaten, der romobjektet begynner å ta over 

dominans-mengden av utvekslingslinjer i rommet, og slik bender dette enda mer innover mot objektet. Her 

vil det dannes stor forskjell mellom rett bane og spiralbane som sirkulasjon, og stadig større mengder dra-

kraft virker inn mot objektet. Ut fra massen begynner fall-linjene nå å virke mer rettlinjet innover mot objektet. 

Men nok til at en usynlig liten mengde i retningen er avsatt til å virke som forskjell mellom utveksling inn og 

ut på de forskjellige sidene av jordas, eller av atompartiklenes inn og utgang av feltlinjer.  

De kan ikke være rettlinjet og kan ikke tråkke oppå hverandre og tvinges til å skru. Partiklene og 

objektene blir en viss skruball-effekt. Hos partikler kan dette synes sterkt, mens på en klode som avbalanserer 

helheten vil balansen tre inn som treghets-effekt for at gravitasjonsrommet og objektet skal være i balanse. 

Flere objekter i solsystemet er gjerne med å regulere utvekslings-balansen med tanke på bane-endringer, også 

slik som månens nærmere og fjernere posisjon ti jorden.  

Poenget er at det finnes en midlere rotasjonsspiralbane for feltlinjene selv om de virker ganske rettlinjet 

innover. Vi vil stort sett måle at de er rettlinjet. Men de har altså en tvinning på seg, og vil forårsake rotasjon. 

Skal objektet selv slippe helt unna da? Nei! Objektet har selv felteffekter og balanser mellom dette som en 

balanse i rommet, og vil virke som ledd i balansen disse også. Om månen og jorda har et forhold med 

tidevannet vil vi lett skylda på avstand mellom månens gravitasjon på den siden av jorda som vender mot 

månen, og at den siden som vender fra månen har svakere kraft enn denne og at tidevannet stiger likt foran og 

bak jorda i månens retning grunnet dette.  

Slik kan ikke gravitasjonslinjene i rommet virke, fordi alt ville da hatt retning mot jorda uansett grunnet 

tyngde-kraften, Det er månenes objekt-samling og Jordas objekt-samling som danner utvekslingen her. 

Dermed må alle feltsentra i månen og i jorda utveksle med hverandre.  
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Både månenes indre og jordas indre atomkjerner må stabilisere balansen ved graden flytt av 

atomkjernen i takt med retningen mellom de to objekter. Kraftlinjene inn og ut av jorda vil da avstemmes likt 

opp mot overflaten i høy grad og dermed vil de to sidene tilpasses slik at flo og fjære på motsatt side vil ligne 

hverandre. Om trykket av mengden masse, samt rotasjonen til jorda slik sett virker som varmeutveksling og 

strømning av ladninger inne i jorda, så vil også månens rotasjon rundt jorda bidra veldig til varmeutvikling og 

drift lignende en viss dynamo. Dette vil i lang tid hindre at kjernen tørker inn. Og i alle fall ikke når månen 

skulle nærme seg jorda igjen. 

Endring av kjernepartikkelstilling kan være ganske liten, men ikke gjennomsnittet til de store massene 

her slik. Det er nok til å gi elektronene en viss høynet aktivitet og en viss magnetisk ekstravirkning uten at jeg 

har et tall for dette, eller skriver opp hvilke atomer, ioner og molekyler, grunnstoffene som danner mest slike 

virkninger.  

At månens kraftfelt tross alt virker svakere på andre siden av jorden i lengden fra stemmer jo. Men det 

er ikke nok til at slike kraftlinjer skal snu seg innover og utgjøre en slik balanse-prosess, kun som illustrativt 

for forskjellen i kraft som kan tenkes som årsak, en årsak som er aktuell. Prosessen skjer derimot gjennom 

objektene. 

Alle objekter i rommet påvirker hverandre slik ved de større legemene. Dette gjelder også de små, men 

her vil utvekslingsbalansen være så høy i forhold som balansegrad av partikler som r nærmere hverandre at 

partikler langt borte kun utgjør en del av felles-masse-balansen i rommet inn mot det lokale partiklets 

omgivelses-området. Lokalt for disse tvinger romkraften inntil disse frem en balanse mellom romkraften og 

partikkelen. Dette er mer den isolerte utveklingsbalansen i energi for det konstante regnskapet. 

Og det er her at den allerede satte balansen før en utveksling skjer i det hele tatt er en balansehastighet 

vi kan kalle en eller absolutt før bølgerotasjonshavet av kraftvirvler inne i gravitasjonskraften danner sine 

lokale jevne kosmiske trykk-turbulens-rom. Fristende og sammenligne med bølgetopper i takt, eller som halv-

faste sirupskuler som ligger tett som klinkuler der sirups-overskuddet danner et mer flytende utvekslings-bad 

for rotasjonene.  

Altså at hastighetsløkkene balanseres ut i et jevnt lag av rotasjonstrykk gjennom rommet, og at trykket 

kommer fra alle kanter som differansen til andre trykk dette utveksler med. Derfor virker trykket like raskt i 

alle retninger med tanke på gravitasjons-bølger og lyspartikler. Alle steder utveksler balansert like meget i 

alle retninger i et jevnt gravitasjons-felt. Her øker ikke mengden balansert kraft, og vil trykke i mot de partikler 

som forsøker seg på utveksling. 
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Tid, volum, bevegelses-hastighet og trykk, lengde og tetthet. 

Styrken. 
 

Parallell-forskyvning Kan tenkes på mange måter. Vi kan ta en figur, en sirkel, et kvadrat, men også 

hvilken figur som helst, og forstørre den slik at en av sidene blir dobbelt så lange, eller radiusen og diameteren, 

og en strekning tvers over en hvilken som helst rar figur, eller en viss lengde av en hvilken som helst figur, 

bare vi gjør det samme med resten av lengdene i figuren, og vi får et areal som er 4 ganger større. Vi kan også 

på samme måte tenke oss at volumet øker med 8 ganger for alle volum-figurer slik. Lignende 8 π rundt en 

sirkel, som dobles i diameter, men som nå skal være et volum i stedet. Gjelder alle figurer.  

Vi kan også gjøre dette med hastigheter om vi kjenner en bestemt hastighet. Hva strekker hastigheten 

seg over i lengde? Om det er, eller finnes en absolutt hastighet, eller en konstant hastighet, så vil denne 

hastigheten som hastighetsløkker, minske hastigheten i sin vandring med så mye som den samme retningen 

avbøyes eller de sirkulasjoner som en hastighets-retning har på veien i sin retning.  

Om det er en absolutt hastighet i tilværelsen, og for eksempel konstante trykkretninger alle veier får et 

overskudd av trykk, eller lyset har en konstant hastighet, så vil hastighets-løkker forsinke disse på samme 

måte. Alle blir så mye kortere og forsinket som de omveislengder de har brukt. Dette vil på en rett strekning 

mellom to punkter som noe skal vandre i mellom, gi en tilsvarende tids-forsinkelse og en tilsvarende avstands-

forkortning, treghet, mellom to steder i forhold til en rett strekning mellom disse to steder.  

 Om alt hadde samme hastighet, og lyshastigheten, eventuelt gravitasjons-drifts-turbulens, lignende 

masse sirkulerende like trykkvirvler hele veien, har en konstant hastighet, om vi vil, at begge har samme 

hastighet, så betyr dette at vi kan parallell-forskyve en absolutt hastighet ned til en annen hastighet som er 

konstant i en konstant retning.  

Om uendelighetens hastighet slår en utvekslings-løkke på seg, eller den forminskede, forkortede 

hastigheten slår en løkke på seg, så ville en parallell til dette bety at begge har stagnert i sirkulasjon på sin 

retning, og slik sett ville en treg hastighet slik, lyshastigheten og den uendelig hastighet, bli tre like sirkler 

som ligger oppe på hverandre og ser like ut, befinne seg i samme posisjon. Eller virke som de står stille.  

Dette kan vi også sammenligne med trykkforskjeller, selv om vi legger inn akselerasjoner og 

retardasjoner i en viss retning. Her fungerer dette slik at om trykk-forskjell betyr tettere eller tynnere, altså 

mindre eller større sirkulasjoner på trykk-hastigheten, så vil summen av trykkretninger bli tettere, tregere og 

tidsforsinket. Energier med hastighets-retninger vil altså forsinkes, bli tregere om de hoper seg opp i 

hastighetsretningen.  

Vi kan stort sett bruke samme matematikk og geometri på disse hastigheter om vi fryser dette ned til 

stillbilder for å sammenligne størrelser og mengde av hastighetsretninger eller turbulenstrykk, altså energi-

forbruk. Tiden betyr stort sett for et objekt, måle-instrument i et slikt område, at bevegelsen kan bli tregere i 

et apparat som kommer inn og må dele hastighetsløkker i området, og klokka går saktere og saktere, helt til 

hele retnings-trykket tvinges inn i en sirkulasjon i forhold til de ordinære hastighetstrykk i samme rommet 

som har en mer rettlinjet retning.  

Dersom klokketakten er langt unna nok til at vi kan si at den virker uavhengig av disse utvekslingene 

så vil den jevnere tidstakten virke ganske riktig på hastighets-forskjeller i retninger hos objekter ellers. Når vi 

ser hva Lorentz og Einstein henviser til i kraft-tids-forskyvning av objekter, så kan vi tenke oss at dette skyldes 

den romslige graden av hastighetsløkker som kommer inn i sirkulasjon slik, og denne vil forsinkes med et 

geometrisk sammenlignbart tall, lignende det vi har i forhold til lengde, flate og volum.  

Vi må slik sett parallell-forskyve krumninger, retninger, formasjoner, volum, uansett form, og 

sammen-ligne proporsjoner mellom disse for å få til det som skjer i formlene for masser og energier med 

hastigheter over tidsstrekninger og lengdeforkortelser, treghet som formlene Lorentz og Einstein benytter seg 

av. Med lyshastigheten som tenkt topp-mål, som en konstant i de relative og lokale landskapet som 

sammenligning med energi og hastighetsløkker som bender inn i sirkulasjoner, får vi slike verdier.  

Trykk og treghet øker med hastigheten, eller med mengden hastighets-sirkulasjoner i samme 

strømningshastighets-landskap. Vi får den graden minus i kraft som forholder seg til hastighets-retningen og 

trykk-retningen som denne forsinkes med utvekslinger. Tiden er slik en kunstig begrepskonstruksjon for 

bevegelsestakt, sett fra en konstant bevegelses-sammenlignings-hastighet, men som hvilket som helst sted 

viser forskjellen i det landskapet vi er i, mellom energier proporsjonalt. 
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KAPITEL 28 Logikk 

Logikk-data 
 

Historikk: 

George Boole manglet formell akademisk utdannelse. 16-åring: lærerassistent. 1835: 20 år gml, 

starter egen skole, selvstudie i matematikk. Leser Laplace og Lagranges verk. George Boole første 

matematiske publikasjon «Theory of Analytical Transformations». Leser algebra. 1849 Professor of 

Mathematics ved Queen's College i Cork ut livet.  20 artikler i Cambridge Mathematical Journal og omtrent 

like mange i andre matematiske og filosofiske tidsskrifter. 1859. Treatise on Differential 

Equations 1860: Treatise on the Calculus of Finite Differences.  

1854 publiserer Boole: An investigation into the Laws of Thought, on Which are founded the 

Matematical Theories of Logic and Probabilities. I denne artikkelen behandlet Boole logikk på en ny måte, 

ved å redusere logikken til enkel algebra. Logiske setninger kunne nå beskrives med symbolsk notasjon og 

manipuleres ifølge regler som på en måte som lignet på normal matematikk. Dette var starten på det vi i 

dag kaller boolsk algebra. Giftet seg med Mary Everest, datteren til George Everest som mount Everest er 

oppkalt etter. Han døde 1864, 49 år gammel. 

 Til Hit Er informasjon hentet fra oppslagsverk: Resten er prøving, eksperimentell tenkning ut fra 

funksjons-forståelsens mulige oppdagelses-trinn. 

Booles algebra fungerer slik: Vi har en funksjon som vi kan kalle på eller av, A eller ikke-A, 0 eller 1, 

funksjon eller ikke-funksjon. Kortest kan vi benytte 0 og 1, eller A og ikke-A for funksjon. A regnes derfor 

som at denne enten er 1, virker, eller 0, ikke-virker. Nå kan også A, ikke-A settes opp omvendt, der A er 0, og 

ikke-A er 1. I dette tilfellet så kan funksjonen tenkes som at A ikke virker ved en funksjon på som lukket, og 

at om funksjonen ikke er lukket, åpen, så fungerer dette. For eksempel en åpen grind, eller dør.  

Hvilke variabler finnes da. Først bare 2: funksjonen er 0 eller 1, funksjonen er A eller ikke-A. Men da 

vi kan snu disse på hodet for funksjons-løsning, så kan vi sette opp der hvor A er funksjon eller ikke-funksjon 

som da den i det ene tilfellet virker om det er 1 og i det andre tilfellet er 0. Vi får da at A og ikke-A som 

funksjon med omvendt tallfunksjon til hverandre gir 0 og 1, der 1 er funksjon, og 1 og 0, der 0 er funksjon. 

A Ikke-A    

0 1  

1 0  

Under A vil det her være slik at når a er 1 så er det a i funksjon, mens i det andre tilfellet der a er 1 så 

er a ikke i funksjon. Dette er en invertert (Omvendt) funksjon. Slik kan vi velge flere a-er i kombinasjon med 

hverandre og vi kan velge a og b sammen der begge har funksjon ved 1, eller at a er 1 ved funksjon og b er 0 

ved funksjon.  

Vi kan da lage funksjoner der begge gir åpning, eller begge gir lukking ved funksjon. Dette betyr at 

om begge er åpne først da kan vi si at veien er åpen, fungerer, mens ellers er det nok at 1 er lukket for at det 

ikke er åpent, og ikke fungerer. 

Som normal matematikk så betyr dette tall som må sammenlignes med 10-tallsystemet med posisjoner. 

Når vi har 1 i første posisjon, kalt a, så er a 1, og om vi legger til 1 til, så skal dette bli 2, der vi skriver ett 1-

tall i posisjon 2 for dobling av størrelsen fra posisjon 1 og setter en 0 i posisjon en. Om vi legger til 1 så skal 

det stå 1 i posisjon 1 mens det står 1 i posisjon 2 også, hvor summen av dette, en 2-er og en 1-er blir likt med 

tallet 3.  

Om vi legger til enda en når 2-er-posisjonen er full og 1-er-posisjonen er full, så skal vi sette en 1-er 

til posisjon 2, og 0 i posisjon 1, mens posisjon 2 nå får et ekstra 1-tall, som tilsier at vi skal sette 1 ett-tall i 

posisjon 3, som er dobling av posisjon 2 som er en toer, og slik at posisjon 3 med ett 1-tall betyr en 4-er, mens 

posisjon 2 skal settes til 0. Dette betyr at tallsystemet som posisjonene tilsvarer er at vi har 0 eller 1 av den 

verdien posisjonen har, slik at summen av disse posisjoner vil gi det endelige tallet sammenlignet med et 10-

talls-system. Tall-posisjonene betyr i stigende grad pr posisjon, tallene 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 også videre som 

doblinger av verdien. 
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Når vi skriver 1001 så er det en 1-er i posisjon 1 for enere, og en 1-er i posisjon nummer 4 for en 8-er. 

Summen er det samme som tallet 9. Om vi plusser til 1, så settes ett 1-tall i posisjon nummer 2 for 2-er, og en 

0 i posisjon en for 1-er. Vi får 1010 som er en 8-er og en 2-er som i sum er 10 i forhold til 10-tall-systemet. 

Vi kan da sette to binære tall under hverandre, og alle steder der bare det er 0 og 0 eller 1 og 0 så settes 

denne 0-en eller 1-erene ned til ny posisjon under. Der det er to 1-tall under hverandre så setter man inn en 0 

i den nye posisjonen under disse, mens ett 1-tall overføres til neste posisjon.  

Om det alt er 1 en av de tall-posisjonene over, så skal igjen summen av denne ene og den eneren som 

er over flyttes til neste posisjon i det nye registeret. Om det er to 1-tall over, og det kommer et 1-tall fra 

foregående posisjon, så skal et 1-tall skrives i denne posisjonen mens ett 1-tall skal overføres til neste posisjon 

som en dobling av foregående posisjon.  

Det som Boole og deMorgan etterhvert oppdaget var at ved minus kunne svarrekken virke riktig ved 

å gjøre 1-ere til 0-er og 0-er til 1-ere, og det første sifre høyest i posisjon ville fortelle om det var positivt eller 

negativt svar. Var 0 først var det positivt og 1 først var det minus, negativt. Altså svar ved hjelp av omvendt 

svar, en invertering. Noe lignende utføres ved ganging og deling som vises senere. 

Her kan man få matematiske løsninger, eller bare forstå det hele som brytere av og på som funksjoner. 

Summen vil da bety at alle enere er bryteren eller luken oppe, eller staget ute, mens alle nuller betyr bryteren 

nede, luken stengt, eller staget inne. Det kan også bety drift og ikke-drift, slik som slusen oppe, eller slusen 

stengt, som kan betyr regulering eller bevegelses-faktor, så lenge slusen er oppe. Eller om vi vil luke for vind, 

at det er stille, eller blåser. 

Senere oppdaget man at tall høyere enn 10 kunne brukes som slik tall kunne brukes slik, men at når 

tallene fra 0 til 10 var brukt opp, så kunne tallet 11 som grunntallregister, 1011, brukes som en a, og 1100 som 

en b, tallet 1101 som c, og dermed kunne man altså lage bokstaver med slik tallrekke i totall-systemet, binært, 

digitalt. Slik kunne en slik ordning med ulike stenger i en mekanisk ordning skyve frem ulike brikker som 

formet ett ett-tall, eller forme en a-bokstav eller en b-bokstav. Teorien for et binært system som kunne vise 

tall og bokstaver lignende en mekanisk regnemaskin, eller en skrivemaskin var lagt.  

Spørsmålet var hvordan man kunne få til posisjons-flytt, noe som var lett med en mekanisk 

regnemaskin, fordi denne etter at et hjul med 10 tall på, hadde en hake mellom 9-tallet og 0-tallet som tok tak 

i neste hjul og skjøv denne ett hakk frem, akkurat nok til at en fjær eller skyvet, skjøv tappen tilbake så taket 

glapp igjen, og ville gi noe skyv på hjulet i posisjon 2 før en hel neste runde var unnagjort med tallene i hjul 

nummer 1. Ett kassa-register.  

At et lite møllehjul kunne skape press nok til at mekaniske ordninger slik kunne går rundt, drives, 

kontinuerlig var kjent, og like så at man manuelt da kunne trykke på en tast, bryter, luke, slik at et flytt eller 

en reaksjon mekanisk kunne utføre en handling, eller et mekanisk avtrykk, slik at en maskin kunne overføre 

kraft, port-åpner, belg-pust på et bål, avtrykk av ett ett-tall eller en bokstav. Trykke-kunst var for lengst 

oppfunnet, slik at skrivemaskin mekanisk, og regnemaskin mekanisk kunne lages.  

Det som var hoved-problemet var å få drivkraft til hjelp for flere operasjoner ut fra en enkel bryter med 

et enkelt trykk, en stang til å gå frem slik som på mekaniske skrivemaskiner eller regnemaskiner uten at vi 

måtte utøve nevneverdig kraft selv. Elektrisitet og elektromagneter, samt elektromotor og elektrisk dynamo 

som kunne få strøm til å utføre mekaniske reaksjoner, og mekaniske bevegelser slik som kunne lage strøm ble 

oppfunnet i tiden før som kilde til kraft utenom vind, vanndamp, kull, fosse-fall til møller, fjæring eller 

bølgekraft. Nå kom tiden der strøm kunne lage elektriske ordninger koblet til logiske løsninger teknisk. 

Før vi hopper så langt så må vi se nærmere på hva Boole klarte, og hva deMorgan får til, og hvem 

andre som har en finger med i spillet ved de binære funksjons-løsninger som logisk matematikk eller logiske 

funksjoner. Vi kan i stedet for a eller 0, skrive funksjon eller ikke-funksjon som f og ikke-f. Der f er 1 og ikke-

f er 0. Men vi kan lage samme funksjoner for brytere, for av og på, eller som utrykk for en hendelse eller 

handling, luke opp eller ned, en bevegelse til eller fra. 

For praktiske løsninger, og tekniske, fysiske, så må vi vite hva som er målet, eller finne ut av en rekke 

praktiske funksjoner om hva svaret ut blir ved å sette slike i rekkefølger etter hverandre slik man gjør med tall 

og binær matematikk, eller om vi vil betydning av ord.  

Alle begrep om pluss, minus, ganger, deling, funksjon, slik som brytere, flyttere, flyttere mellom 

posisjoner, eller gjentagelser, det å skifte ut faktorene som skal fungere, er slikt som kalles operatorer. 

Operatorer skal operere, fungere, sørge for at funksjons-endringer skal utføres ved endring i tilstanden.  
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Denne endringen må fysisk sett utføres gjennom en retning, en styrke, noe som kan flytte en funksjon 

vekk eller inn, eller videre, og oftest i retning av en inngang og en utgang med et resultat. Strøm inn og strøm 

ut, eller spenning inn og spenning ut, eller spenning inn og strøm ut også videre, og at det ellers er motstand i 

en svak eller absolutt forstand. En treghet eller en absolutt sperre. 

Operatorenes vei eller funksjon må ligge stabilt som kretser eller baner som funksjonene skal eller kan 

ta. Dette er en styrings-funksjon der vi kan sette opp det som skal skje og hvordan det skjer at ett tall, et ord 

elelr en mekanisk funksjon, eller elektrisk funksjon skal føres inn, hva som skjer når denne føres inn, og hva 

som dette får som utfall og funksjon videre.  

En slik krets, bryter, må forhåndsinnstilles i et system teknisk praktisk og funksjonelt. Det er ikke 

likegyldig hva som kommer inn eller ut av en posisjon og det er ikke likegyldig om ord eller tall settes i feil 

rekkefølge, eller om det er addering eller subtraksjon brytere skal virke som. I enkelte tilfeller kan et svar, 

eller å føre noe inn virke som et lager, minne. At om det ikke skjer noe annet så står de slik på plassen sin, 

eller viser et slikt innhold hver gang vi ser. Det kan være et dyre-bilde, et ord, et tall, en bestemt bevegelse, 

eller en gjentagelse. Loop. 

Det som disse logiske foregangs-forskere finner ut er det som tilsvarer ganging, eller tilsvarer pluss, 

og at videre gjentagelse, tilbake-kobling, betyr et omløp. Antall omløp kan virke som tellere, men kan også 

virke som repeat uten en videre telling, men samme funksjon. 

I første omgang vil funksjoner som skal utføres ha en gang, en luke, en labyrint, en bryter, et hinder, 

noe som enten gir en enveiskjøring der andre alternativer ikke finnes, som er lik en renne, kanal, en elektrisk 

ledning, eller at dette har en absolutt motstand slik at det som skal i gjennom blir stoppet. Dette betyr at en 

helt enkel funksjon som en strøm, vann, erter, enten blir stoppet, eller strømmer rett igjennom. Slik sett er det 

logisk, og slik sett så kan enhver funksjon sammenlignes med en logisk åpning eller lukking. Altså rett og slett 

bare ledningen, eller et brudd på denne.  

For å vise til en mer faktisk funksjon som en bryter, eller at vannet kommer så høyt at det renner over, 

likt som for mye erter, så vil dette fungere lignende av og på, eller som funksjon eller ikke funksjon. I denne 

sammenhengen spiller det ingen rolle hvor mange eller hvor mye det er snakk om, bare at det er adgang eller 

ikke for funksjonen. Det som videre gjelder denne funksjonen som en logisk sammenligning, er at vi må ha 

en preferanse, eller flere preferanser inn i en slik luke, eller flere luker.  

Fordi nå har vi kretsens velger der, av eller på-funksjon. Vi må altså i tillegg ha den varen, den 

preferansen, den materien, det ordet, signalet, den funksjonen som skal inn i denne ene, eller inn av flere luker 

som har baner som kommer sammen i en videre renne på baksiden. Den logiske funksjonen kan teoretisk og 

fysisk stoppe opp inne i første kanal om det er en stopp-funksjon der. Men at vi har en valgt funksjon, en krets, 

bane, luke, der det avgjøres hva som kan skje videre, og der vi har signal inn, funksjoner inn, der forventer vi 

at noe skal hende eller ikke hende, av en eller annen funksjon på utsiden, eller etter valg-mekanismen.  

Det kan jo selvsagt gå flere kanalveier ut, slik at om det er nok mengde ut ved utgangen, så kan alle 

kanalene ha funksjon ut som går til ulike andre slike lignende velgerbokser. I en strømkrets trenger vi gjerne 

en spenning som ligger over eller under gjennomslipnings-nivået, og der spenningen regulerer dette med 

elektrisk signal som gir av og på, alt etter som hva som kan overgå sperregrensen for strømmen. Men vann er 

dette enkelt ved at en viss mengde vann inn, eller en oppfylling over tid, kommer over kanten og renner videre. 

Slik reguleres gjerne vassdrag med en mur.  

Vi har likedan med erter, at når det er mange nok renner det over. I logiske funksjoner ønsker man vel 

ofte å ha gitte verdier eller funksjoner inn og at valg-funksjonen er tilpasset dette, slik at ved funksjon inn, så 

vil sperren styrers slik at den er oppe eller lukket. Og det som kommer ut skal være av samme type eller 

mengde som kommer inn, ved at når det er oppe så fortsetter dette som kom inn videre, eller blir stoppet ved 

at valgfunksjonen er lukket.  

Vi kan si at funksjoner er noe vi synes er bevisste eller fysiske preferanser, som er kilder eller 

byggeklosser, energi som skal inn. Videre så vil utgangen bety at vi har et mål, enten for undersøkelse av hva 

som skjer videre med en gitt funksjon, eller hva som skjer, eller vi vil skal skje, ved utgangen om vi styrer en 

slik valgfunksjon med å løfte noe opp og ned. Dersom vi ikke vil delta selv med å lukke og åpne, så kan vi la 

visse funksjoner, styringsfunksjoner gjøre denne jobben.  

Om det er vann styrer det seg selv ved at det renner over når det er nok, og lignende kan skje med erter.  
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Med strøm og brytere er det vanskeligere. I en teori, ved tenkning, så styrer vi dette bevisst ved å ta 

eksempler på aksept eller ikke for at noe skal virke videre, tenkt som bevegelse eller virkning, 

endringsfunksjon utover den tilstanden vi har. At det skjer en forskjell, og her kan vi benytte ord som betyr 

opp og ned, adgang eller ikke, at vi kan tenke oss terskler som er for små eller for store til at noe videre kan 

skje.  

Her er også alternativ tanke, ord, preferanse hva som puttes inn og tilpasset en viss funksjon som kan 

stoppe eller føre noe videre til samlet funksjon av det som kommer ut, der vi oftest har et mål, ønske for det 

som skal skje, eller får en tanke om hva det fører til i en gitt situasjon. Vi ønsker oftest at et behov vi har blir 

dekket, gjerne at en oppgave som passer til et behov skal bli dekket. 

 Vi kan godt si at vi kun har en bestemt mengde vann som skal ledes videre, men at vannstandens høyde 

er fast, og likedan med erter, at det er plass til bare en og en ert av gangen. Likedan kan en viss strøm-

mengdepuls, en viss spenningspuls, gi en viss mengde strøm, eller elektroner som vandrer videre. For å få til 

dette så må vi legge de funksjoner inn som skal gå gjennom labyrinten eller bryteren. Det betyr at vi må legge 

på plass den erten, det grammet vann, det elektronet eller spenningen over inngangen til en krets med bryter.  

Når vi nå skal få dette til å virke må vi ta opp luken som sperrer for strømningen slik at denne kommer 

til valgbryteren. Vi kan også tenke oss at denne veien inn ikke skal ha noen erter eller elektronstrøm nå. 

Bryteren. velgeren, luka, vil nå måtte kunne styres. Vi kan tenke oss at dette skjer ved at alle luker løftes opp 

akkurat nok til at alt rekker å gi et flytt gjennom kanalen med bryteren. Men dette kan da også bety at det er 

bryteren eller alle sperrer eller brytere i kretsen som så skal løftes så alt kan flyttes et hakk videre.  

Er det mange brytere og at bare noen av disse har erter, så vil dette bety at ertene med mellomrom 

forflyttes til ny bryterplass. Altså slik som ert-ingen-ingen-ert-ert-ert-ingen-ert. Når vi flytter dette et hakk 

uten å putte på noe mer inn, så vil flyttet gi : ingen-ert-ingen-ingen-ert-ert-ingen, og at en ert har kommet frem. 

I neste stepp flytt, ser vi da at det ikke kommer noen ert ut. Dette er flytt av posisjoner, der alle posisjoner har 

samme verdi, 0 eller 1, altså som funksjon, 1 ert. Ellers ingen, 0.  

Vi kan tenke oss at dette skjer ved at vi løfter opp en stang som er koblet til alle bryter-rommenes 

luker, også inngangsluken og utgangsluken. Når vi løfter opp denne, så åpner alle luker på det skråstilte planet 

slik at alt kan flyttes en ert-lengde videre. Det som er viktig med vann som kan reguleres slik at vi får et løft 

som tilsvarer en gitt mengde vann videre til neste oppholdsrom, er at det kan skje automatisk, også at visse 

signaler alltid sendes ut av en elektrisk krets slik at denne løfter lukene.  

I vår bevissthet så holder det med tanken og ordet, løft sperringen, eller lukk sperringen, slik at vi kan 

få en gitt videreføring, årsak-virknings-rekkefølge, eller bygge-funksjon på samme måte. Hva løfte, lukke, 

sperre er, er en gjengivelse av erfaringer som kan sammenlignes med forskjell i styrkevirkninger. 

Vi kan ha forskjellige verdier i slike systemer, at vi godt kan sende inn erter et sted, og epler et annet 

sted, og likedan om det er forskjell på ord, et kort ord, et langt ord, eller betydningen vi har definert for ordet. 

Saken skal bare flyttes et hakk videre, eller at noe legger seg etter hverandre i et gitt mønster, eller gitte 

bevegelses-mekanismer.  

 I elektriske kretser så kan en strøm-puls likt inn i alle brytere virke som løftemekanisme, åpner, lukker 

for en bestemt strøm-mengde, eller flytt av et signal. Når vi snakker om dioder og transistorer så har disse en 

basisk og syrlig side, kalt negativt eller positivt ladet side i silisium-biten. Mellom disse dannes et lite 

sperresjikt. Vi kan også lage en transistor, eller en lyspære som virker slik. Vi lar transistoren være enten 

negativ-negativ i hver ende, eller positiv-positiv i hver ende, men at det midterste partiet er motsatt ladet. Vi 

kan da kalle dette PNP- eller NPN-transistorer.  

Poenget er at det midterste partiet virker som en sperre, at det har en svak ladning i et tynt sjikt som 

virker som sperresjikt eller luke, en bryter, fordi da vi setter på en liten strøm-puls inn her så svekkes 

sperresjiktet i midten, og strømmen kan ledes tvers gjennom transistoren. Det samme med en styre-strøm til 

en pære. At den lille strømmen styrer en motstand eller magnet, hva som helst, den manglende spenningen, 

for at lyspæren skal lyse, og slik kan vi lage lysrørtransistor. Denne datamaskinen blir så stor at den vil dekke 

alle husene i bygda, og er ikke praktisk i størrelse og energi. Med små nesten usynlig små transistorer kan vi 

lage massevis av kretser på en halv kvadrat-centimeter.  

For å finne grunn-satsen til logikken må vi gjenta differensialkraftens grunn-funksjon, den 

differensierende differensialfunksjonen som utvokst, mettet, som et endelig trykk som utveksler, og ikke kan 

endre denne absolutte tilstanden som en drivkraft-funksjon som er likeens og balansert overalt.  
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En konstant energi, og som utveksler i like mengder lengder, bevegelse, og trykk-tetthet samtidig i 

samme funksjon, og som vil oppføre seg som likeens kraft og motkraft-mengde, og der bevegelsesenergier er 

lik mot-bevegelses-energier. Denne forskjells-funksjonen vil altså være like-ens for alle like mengder av slik 

drivkraft som betyr at bevegelsesmengden og volummengden er like for samme bevegelsesmengde og 

volumlengde. Forskjells-funksjonen gir like og ulike både som lengde, rom, som bevegelse, virkning for 

likedanne mengder, og er grunnlaget for like og ulike fysisk, og dermed at like og ulike alltid har proporsjonale 

forhold som vi finner enheter, styrke og lovene for fysisk. I fysikken og kjemien, i Felt-teoriene! 

Forskjells-funksjonen gir like og ulike, som gir logikken, ordens-sammenligningen, der og, eller, både-

og, enten-eller, hvis som alternativ faktor-sammenligning som er-lik-grad, og er, som er =, som er er-lik-

med, og graden er-ulik-med, samt gjentagelsen, loop, en-gang-til-det-samme. Disse like-ulike sammen-

ligninger er også sammenlignings-funksjonen vår for alle logiske satser som kan oppstå som forskjell: Og de 

styrer også da begrepene kjent og ukjent som mystisk og logisk, som gjenkjennelses-graden vår, og ellers som 

tilpasnings-graden i den fysiske verdens styrke-balanser, den formen for utveksling som utvekslingen 

balansert har i et hvilken som helst felt. Gjentagelsen = det samme, er-lik, en lik, gi lik funksjon. 

Sammenlignings-funksjonen som kjent og ukjent gir oss gjenkjennelsen som grad lik-ulik, og som er 

sammenligningsfunksjonen i gradene av forståelse, fornuft, forstand, for orden og uorden, sortering, justering, 

og som gir oss Er-Lik-Med-Graden. Dette er grunnlaget for bevissthetens sammenlignings-funksjon som igjen 

der likt og ulikt, og rekkefølgene, sammenhengen i dette, likt som årsak-virkning, menings-innhold, som er 

bevissthetens koordinasjon for oversikt og orientering. Veiledningen.  

Bevissthetens koordinering kan da beskrives som en koordinering som justeres lik den fysiske 

tilpasningsgraden, praktisk eller logisk løsning for oppgave-løsninger, der målet, strukturen vi skal finne, er 

sammenlignings-funksjon, eller blir det etter at vi finner et resultat av en reaksjon eller virkning vi merker 

forskjeller i, ved og til. Både bevissthetens koordinering og fysikkens tilpasningsfunksjoner er balanse-

funksjoner som sammenligninger av behov og virksomhet. Vi kan alltid finne større og bedre tilpasnings-

grader om det er nødvendig. 

Slik sett i samme funksjon så virker dette som det er syntese eller kraft og motkraft som at de er adskilte 

funksjoner, mens det er en balanse i den samme kraften og graden balanse mellom tilstander som utveksler. 

At bevissthet gir samme funksjon fysisk som det bevissthet og fysisk handling skal tilpasses til for 

hverandre, der det fysiske også innvirker på det bevisste som balanse-regulering, koordinering. Det er ingen 

buffer mellom disse tilstander annet enn tregheten og omformingen av energifeltvirkningene. 

Dette er nødvendig nevnt som graden bevissthetens logikk-evne og de fysiske logiske funksjoner, for 

at vi skal forstå hvor fortreffende logikken er for å skille like og ulike preferanser og virkninger. I dette tilfellet 

Leibnitz binære funksjons-begrep, matematikk-begrep for virkning og tilstand, og som Booles forlengede 

behandling av dette som symbolske sammenligninger slik som for tall, bokstaver, fysiske funksjoner som 

teknisk og praktisk virksomhet, altså sammenhengen mellom bevisst og fysisk handlings-struktur. 

Boole ser etter de praktisk nyttige logiske funksjoner for praksis, teori, for teknologi og for tenkning 

og språk, stort sett som overførings-styring av logiske funksjoner. Så oppgaven er å få sammenligning av 

funksjoner som 0 eller 1, virker, ikke-virker, funksjon, ikke-funksjon der noe virker av eller på, som en bryter 

eller port, som viser forskjell i tilstander når disse er rettet inn fra kilder og mål som funksjoner, og et sett 

funksjoner som besørger operasjonen, kommandoen, arbeidet. Det er slik sett ikke rart at en knapp kalles 

kommando-knapp da denne skal virke for operasjoner, og ikke bare som taster som gir en og en løsning, slik 

som tallet 4, bokstaven T, eller et utropstegn eller punktum. 

Booles algebra videre med innslag av brytere og transistorer som kan gi lignende funksjoner. Det 

viktigste er at disse binære funksjoner nå kan gjengi hvilke symboler som helst om vi klarer å definere eller 

forme dette som et symbol eller et signal. Også å sende og motta dette likt som i morse-signaler, telegraf. 

Vi finner at araberne oppfant brøktegn og brøker, der de kunne sette inn bokstaver i stedet for tall, eller 

som tegn for kjent eller ukjent faktor. Algebra. Dette blir Booles bokstav-funksjon for ukjent funksjon også, 

At A eller B kan stå for ulike funksjoner og verdier, og at A kan ha en annen verdi i et annet regnestykket, 

eller om A kan endre verdi, om A=svaret. Booles algebra ligner dette, og da pluss, minus, ganging og deling 

kan foregå med binære tallsystemer, så er dette Booles algebra for logisk matematikk. Her kan det også dannes 

bokstaver og ord, men alt tyder på at slike symboler som programspråk ikke utføres av han, men av en kvinne 

vi nevner senere. Algebra tror jeg opprinnelig betydde, Boken, der Euklid er matematisk utgangspunkt. 
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En viktig sak i forholdet til det Leibnitz og Boole vil kalle binære funksjoner eller funksjoner generelt 

er ikke at dette nødvendig er matematisk. Om vi lar et posisjons-flytt fungere slik at ikke-funksjon og funksjon 

og funksjon, og ikke-funksjon på fire plasser etter hverandre blir flyttet en plass bortover, slik at det står ikke-

funksjon, ikke-funksjon. Funksjon, funksjon, der den siste plassen har endret seg til funksjon på den siste av 

disse fire plassene, så betyr det bare at det er funksjon på siste plassen.  

Dette kan godt skrives 0110, som ved en ikke-funksjon eller en funksjon inn flyttes på slik at det 0110 

flyttes til å bli 1011 eller 0011, der vi her lar den første funksjonen, og posisjon 2 og 3 være likegyldige, men 

at siste posisjon, utgangsposisjonen er en ener, 1 i begge tilfeller, kun betyr at det er 1 eller funksjon på 

utgangen, og slett ikke at det har noen matematisk betydning i utgangspunktet. Det som er viktig er at utgangen 

gir funksjon eller verdien 1 ut.  

Når vi så sammenligner det samme med matematikk så er dette fordi vi lar bevisstheten få en betydning 

som ligner telling og matematikk, at noe summeres eller trekkes i fra av en eller annen grunn, og at telling 

skal bety at posisjonene skal bety noe spesielt, slik som en posisjon der posisjonene skal ha dobbelt så stor 

verdi for hver posisjons 1-tallet flyttes til, eller 0-en flyttes til.  

Om vi ikke er enig i dette eller mener dette, på en slik måte så vil ikke en 1 i posisjon 3 bety verdien 

4, eller verdien 1 i posisjon 4 bety 8. Vi må bli enig om dette om en annen skal lære dette, eller vi vil at en 

funksjon skal fungere fra posisjon 4 som et ett-tall skal bety 8 og at tellingen skal telle til 8 stykker før det 

skjer en funksjon, virkning.  

Det å definere noe slik, betyr også å bygge utregning etter et slikt mønster, en kalkulator slik, eller en 

funksjon etter dette prinsippet som følger opp det vi vil eller mener. Man må lage en krets, en struktur, et 

kanal-løp, som fungerer på denne måten, eller at brytere, switcher, fungerer slik etter et slikt mønster.  

På den annen side må and, og, ganger, bety at vi slipper en ny verdi inn på en plass ved siden av som 

skal være del av en samle-funksjon for disse to tall-funksjoner eller funksjoner. Så må vi i samme tilfellet 

sørge for at disse tallene elelr funksjonene skal forholde seg til hverandre, der de ut fra posisjonsflytt skal 

legges til hverandre, der regelen, eller funksjonen so operator, skal sørge for at 1 + 1 som er 2, sørger for at 

noe som er høyere enn 1, skal gi en ekstra funksjon 1, til neste posisjon og nulle ut, sette 0 i denne posisjonen.  

Om det alt er 1 til stede her skal den nye eneren legges til den eneren som er der som igjen betyr at 

denne skal få 0 i posisjonene mens 1, funksjon, skal overføres til neste posisjon. Slik fortsetter dette. Om vi 

ikke har laget oss oversikten og ideen om at det mekaniske, elektriske, elektroniske eller digitale skal funger 

på denne måten så betyr det oppsettet vi får, egentlig ingenting, annet enn at vi registrerer en virkning, 

funksjon, men uten å vite betydningen av dette.  

Vi må altså læres opp til at om vi gjør det slik med en slik struktur og funksjonsbevegelse så betyr 

innholdet det som vi angir som mening for dette, eller krever som mening for dette, for å vise et spesielt 

saksforhold, som ord, som tall, som andre symboler eller saksforhold. Vi vet at Boole kan tenke seg at a er 0 

eller a er 1, men også omvendt, at a er 1, og ikke-a er 0. Stort sett velger Boole at a skal bety funksjonen 1 

ogat ikke-a skal bety 0 

Vi kan, i og med at Boole først tenker seg som Leibnitz, at 1 og 0, skal virke slik at 1 skal bety funksjon, 

så vil en krets der en port er åpne eller en lyspære får strøm, eller det går en elektrisk puls gjennom en ledning, 

at dette er funksjon, og at vi kan benytte 1 som sammenligning med funksjon. Dermed finner vi forbindelsen 

mellom mekaniske funksjoner og matematiske teoretisk abstrakte funksjoner, logisk forståelse og fysisk 

struktur-funksjon. 

Boole setter opp den første tenkelige funksjon av dette som at  

A=0 ikke-funksjon 

A=1 funksjon 

Han kan også sette opp at A=1 og Ikke-A = 0. Hvilke kombinasjoner kan Boole lage av dette, der A 

og ikke A settes sammen som funksjoner som skal spleises som summering. 

Han kan sette opp 

A=0  

A=1  

Ikke-A=0 

Ikke-A=1 

Om han vil kan han også sette opp funksjon ut fra at ikke-a = 0, eller at ikke-a = 1, og gi funksjon da. 

 

Han vil videre få følgende mulige funksjoner normalt ut fra at A=1 funksjon. 
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Aa = 00 

A-ikke-a 01 

Ikke-a-A = 10 

Ikke-a-ikke-a =11 

Dette betyr at  a+a = 0 

  A+ikke-a = 1 

  Ikke-a+a = 1 

  Ikke-a+ikke-a = 1 

Dette fungerer likedan som pluss eller summering, men kun som svar der summering betyr funksjon, 

eller posisjons-flytt lik funksjon til den posisjon som det er gitt en bestemt forståelses-funksjon til, at det skal 

bety en 2-er. 4-er, 8-er, eller et symbol, gi et signal, lyd eller lys, en spesiell form vi identifiserer som en gitt 

funksjon. 

Boole setter det opp slik, der: Og=ganging er like:  AND-LOGIKK 

0 ganger 0 =  0 

0 ganger 1 = 0 

1 ganger 0 = 0 

1 ganger 1 = 1 

Men også sette opp dette der: Eller og Pluss er like:  OR-LOGIKK 

0 pluss 0 = 0 

0 pluss 1 = 1 

1 pluss 0 = 1 

1 pluss 1 = 1 

 

Det som overrasker er kun at 1 pluss 1 er 1, der vi ventet oss 2. Men i totalls-systemet og i det binære 

funksjonssystemet så betyr en funksjon inn at en funksjon virker, og om dette gjelder for første eller neste 

posisjon, så betyr 1 inn at en funksjon virker som en ener på en av plassene, og her i allfall på den ene plassen 

som er tilgjengelig alene, at en inn kun kan skyve vekk 1 på denne plassen, men ikke adderes om det ikke er 

en krets med slik posisjon tilstede med en funksjon som kan gi denne betydningen. I utgangspunktet er ethvert 

virkesignal en 1-er. Funksjon pluss funksjon er lik funksjon, 1 pluss 1 er lik 1.  

Enhver funksjon inn til en plass er en funksjon til denne plassen. Men i et posisjonssystem så legges 

det til at det skal forstås som telling med tolkning av hva plass to skal bety, som må læres teoretisk. Vi må 

lære at betydningen plass 1 10 100 1000 skal bety 1, tiere, hundre, tusen for disse posisjoner 1-2-3-4. Eller at 

den binære koden skal bety 1-2-4-8 på disse 4 posisjoner. Vi kan også lære at 1010 som ville kunne være 10, 

men som flyttes til posisjon 4 og 2 som tallet 8+2=10, med ett siffer høyere, 1010, kan bety a, og at 1011 kan 

bety b også videre. 

I stedet for å forklare betydningen som vi lærer teoretisk bevisst som sammenligningsmønster likt som 

vi kunne illustrert dette mekanisk, praktisk, så lages bare en krets som gjør det samme, men at det lukkes bak 

en gardin, inne i en boks, en chip, så vi ikke ser funksjonen og operasjonen.  

Boole kan også velge at A og B er funksjoner 

Her kan han oppgi det samme som det som er over som funksjon, hva som er 0 og 1 som gangig eller 

pluss av de to faktorene. 

Han kan også velge at a og ikke-a har forskjellige funksjoner 

A  ikke-a gangefunksjon plussfunksjon  Begge(pluss ligner da gangefunksjon) 

0 1  0   1  0=ulike 

0 0  0   0  1=like 

1 1  1   1  1=like 

1 0  0   1  0=ulike 

I stedet for ikke-a som her kan benyttes om vi vil ha eller-funksjon i stedet for og, altså ganger i stedet 

for pluss, så kan vi velge at vi har a og b som verdi også med omvendt funksjon, eller om vi vil at har det 

samme, to a-funksjoner som sammenlignes.  

Operasjonen er at typen operasjon og faktorene skal gjøre et flytt i samsvar med hverandre, eller 

kombinasjon med hverandre, det vil si samtidig operasjon eller innen et visst antall flytt for alle i en 

åpningsfase. At alle porter åpnes fort så bare 1 og 1 funksjon kan gå ett stepp av gangen, til neste gang porten 

åpner.  
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Vi kan få til det samme ved at porten åpner tre ganger med samme spenning eller verdi i posisjonen, 

og vi kan også koble en teller til denne åpningen av en port, slik at en binær teller legger til 1 ekstra for hver 

gang porten åpnes. Vi kan også legge inn et tall, 4, sp, betyr at porten skal avgi samme funksjonen 4 ganger 

og så stoppe fordi telleren nå angis til 4. Om denne angitte teller er lik 4, kontrollregister er lik telleregister, 

så er hvis-oppfylt, og da skal repetisjonen opphøre, at portåpne-signal ikke kommer. 

Vi kan også angi at om det er spenning i en posisjon vi skal sammenligne med, eller et ord, symbol, 

binær rekkefølge av 1-ere og 0-er, få gitt beskjed om at da skal noe opphøre eller starte, bryter eller alarm, 

eller en maskin, starte, eller trafikksignal skifte lys.  

Vi kan godt si at punkter eller kontinuitet i rom, tid, bevegelse, ikke ligger oppå hverandre, neppe kraft-

virkningen heller som svekkes eller styrkes i avstand, slik som også rekkefølger i meninger eller årsak-

virkning fungerer også, slik at vi godt kunne skrive funksjonene som 00100011100010001111110101 hele 

veien for hvert sted en funksjon gjør seg gjeldende eller ikke for gitte forskjellige posisjoner. Dette betyr at vi 

får en lang rekke der hvert sted bare teller 1 funksjon, på eller av.  

Men i og med at antallet plasser bortover av slike ener-tellere like godt kan skrives med totalls-systemet 

eller ti-tallsystemet for de samme rekkene, mengdene, så kan vi angi posisjoner på kortere plass ved å forstå 

det samme som økning av posisjonsverdi, slik som ar 1 betyr enerplasser, 10 betyr tier-plasser, 100 betyr 

hundretalls-plasser, og videre i totalls-systemet at 1 betyr ener, 10 betyr 2-er, 3-posisjon 100, betyr 4-er, og 4-

posisjon i doblingsverdi, 1000 betyr 8-er.  

Totallsystemet blir ikke så forkortet som titalls-systemet som absolutt kan bety det samme eller fungere 

som de samme, men totalls-systemet er alt ferdig utviklet som på og av funksjon for posisjonen, med 1 eller 

0, på plassen, mens hos 10-tallsystemet så må også 7-8-9, altså de andre tall som står i posisjonen også telles 

og fortolkes.  

Med at en funksjon oversetter titallssystemet til totalls-system so i alle digitale maskiner, så kan 

totallsystemet beskrive ferdige ener-funksjoner, eller registrering av funksjon på plassen bety at virkningen 

utøves etter telle-systemet der tall og bokstaver eller likedan mekaniske kombinasjoner kan gis en direkte 

funksjon av det som er koblet til posisjonstelleren, enten det er ord, bokstaver, tall, symboler, operasjonstegn, 

programmeringsspråk.  

Dermed kan de digitale funksjoner styre både mekaniske og elektriske funksjoner som gir en absolutt 

tilstand som av-på, inne-ute, nede-oppe, flytt posisjon, også videre. Men den kan også fungere for å bevege 

en magnet, en elektrisk bevegelses-posisjon, slik at vi får frem analoge funksjoner ut fra en slik prosess. Om 

det er tidsforsinkelse i funksjonens posisjon, kan for eksempel en vann-port åpnes sakte regulert av 

spenningsforskjellen i forsinkelseskretsen, mens det normalt er slik at en elektromekanisk ordning som regel 

har denne hastighets-reguleringen lagt inn i den fysiske maskinens styringsfunksjoner.  

At vi kan benytte et tallsystem som posisjons-funksjoner, teller, verdi-skala, så kan alle posisjoners 

funksjon som koordinerende virknings-møte, eller angitt posisjon få sin verdi på eller av av den egenskapen 

det er mulig å få til å fungere der, slik som en del av et styrkefelt, eller en drifts-styrke pr punkt i relasjon til 

andre punkter. Dette gjør at totallsystemets funksjoner og kombinasjoner av slike totalls-funksjoner, kan 

benyttes som både mekaniske og teoretiske funksjons-virknings-beskrivelser.  

Vi kan altså etterligne eller få til operasjoner som kan virke likt som mekaniske, elektromagnetiske og 

gravitasjons-relaterte, samt teoretiske funksjoner som etterligner bevissthet, følelser, behov, og logisk og 

irrasjonell tenkning, og få dette til å fungere etter slik vi definerer begrepene som. Videre at et tenkt, teoretisk 

oppsett, kan få mekaniske funksjoner til å skje og at mekaniske eller fysiske funksjoner kan bli definert og 

forstått, det vil si beskrevet forståelig for oss ved oversettelse til tilsvarende teoretisk skriftspråk med tall og 

symboler, om så avbilde eller tegne dette grafisk og holografisk. Styring av bevegelses-retning. 

Vi kan si at 3-de-skrivere, og det vi kaller holografiskvirkende 4-d-film, levende romvirkende film, 

eller at figurer og sammensetninger kan lages av maskiner i tredimensjonal, eller funksjonsvirkende skala, en 

liten modell av oss selv, eller en aktiv nervecelle, det er slik som kan, og har blitt gjort ved hjelp av slike 

funksjoner. Ikke minst at arv, genetikk, biologi, evolusjonært slekt-skap, men også kvantemekanikk, kjemi og 

fysikk, teknologien generelt, romfart, GPS, data-teknologien, jord-, skog-, hav-bruk, og analyse av klima-

økologiske konsekvenser. 
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Når oppslagsverkene sier at Boole ikke setter opp et endelig matematisk funksjons-system selv som 

det vi kaller Booles algebra, men kun beskriver dette funksjonelt, sikkert med eksempler, og med da operative 

funksjoner, teoretisk og praktisk gjennomførbart, så må vi forstå det slik at hans beskrivelser er grunnlag nok 

for at vi har kunnet sette opp dette som aktive funksjoner i teknologien, og til dels for logisk sammenligning 

av språk-oppstillinger, definisjoner.  

Poenget er at funksjon, virkning, egenskap som tilstede eller ikke, virkende eller ikke, stepp for stepp, 

som i totalls-systemet til Leibniz med kun 0 og 1 som tall, er altså utgangspunktet. Boole viser at det er 

sammenligningsbart for de fleste tekniske, teoretiske, men mest av alt som matematisk logisk system. Logiske 

systemer. 

Vanligvis i mekanikken er det slik at et vekt-prinsipp er med å få slike funksjoner i gang, ved at en 

foss kan ha et møllehjul der mengden vann i en bøtte, et hulrom, slipper vannet ned i en annen bøtte utenfor 

seg festet på en stang som da går opp og ned, der den tømmes igjen når den er nede, eller rett og slett trffer 

stangen med vannmengden slik at denne vipper. Vi kan også feste stangen utenpå møllehjulet slik at stangen 

dyttes frem og tilbake i hvert omløp møllehjulet tar, og slik kan denne igjen rotere et annet hjul på samme 

måte som det er en kvern-stein i eller et sagblad.  

Dette er skyvekraft av en stang, uansett materiale, men her er det egne funksjoner for hvor mye stangen 

tåler, som er bundet til grunnstofftyper og bindinger kjemisk i materialet. Skyvekraft i en retning er en av de 

mekaniske funksjoner. En annen er trinsehjul. Dette bygger på styrken som en vektstang får frem når den har 

kortere eller lengre vei fra et middelpunkt for vippefunksjon. Ligger en stein helt ned til det vi skal løfte og vi 

legger vekt eller styrke ytterst på denne stangen lengst vekk fra løfte-punktet, så får vi enormt mye større kraft 

enn bare lik vekt og styrke, og dette er en annen av de mekaniske funksjoner.  

Om vi også legger til at lignende kan virke med tannhjul som er mindre eller større enn hverandre og 

at det er hakk, tenner, ytterst på hjulet, kan hakkene gå inn i hverandre og fungerer da som trinser. Trinsene 

kan da brukes som vekt-prinsipp. Overføringen kan nå også gjøres med et rep eller en kjede, kjetting, bånd, 

som fungerer som stramme overføringer mellom tannhjul. Med dette får vi ønsket løftekraft, eller trekk-kraft 

med trinsene.  

Så langt så fungerer dette på samme måte som sykkeltannhjul og sykkelkjede, eller viftereim og 

dynamo på en bil, eller som tannhjul til gir i en bil der et registerkjede eller register-bånd driver en stang som 

går rundt. Stangen som går rundt kan se ut som pedaler på en stang på hver side av sykkelen, at pedalene går 

opp og ned annenhver gang i forhold til hverandre og at vi da har et stag opp, to, 3, 4 eller hvor mange vi vil, 

som da kan fungere som stempel-løftere i en bil, eller annen motor. S 

templene er rett og slett pedaler som tråkkes ned eller løftes av vanndamp, mekanisk skyvekraft, eller 

av for eksempel bensin og oksygen som antennes der trykket gir skyvekraften. På lignende måte kan elektriske 

og magnetiske skyvekrefter også gi trykkraft på slike mekaniske ordninger, likt som at mekaniske funksjoner 

kan bevege elektromagneter slik at de lager strøm, Dynamo og elektromotorer.  

Slag, at naturen eller muskler dytter på noe annet med vekten sin eller styrken sin gir også videre 

bevegelse. Det samme gjør fjær-spenn, noe som bøyes så det står i spenn og får annet til å virke inntil 

fjærspennet har bent seg tilbake og virker svakt. Slik fungerer i mekaniske klokker, og tannhjulsprinsippet 

virker i slike mekaniske klokker, i mekaniske regne- og skrive-maskiner.  

Kombinasjonene av en natur-styrke, vann, tyngde, skyvekrefter, samt oppdrift slik som i vann, 

trykkforandringer, temperaturen endrer trykkstyrken til gasser og aktivitet som endrer stoffer fra fast form til 

flytende og videre til damp, og omvendt fra gasser til væsker, og videre tilbake til fastere former, altså 

kjemiens og fysikkens fag-område sammen med mekanikken og elektromagnetismen. Temperaturen, farger, 

gps, hva som helst er avhengig av frekvensen til lyset som holder en konstant øvre hastighet i de gravitasjons-

trykk-rommet de må bevege seg i.  

Hovedsaken med mekanikken som viser overførings-funksjoner, er å vise hva som porter, åpnere og 

lukkere, dører, sluser, hva som helst som kan løfte, senke, bringe noe videre eller gripe tak i noe, slik sett kan 

styre hverandre mekanisk med hjelp av en viss styrke, eventuelt jekk-prinsippet, og at disse videre kan styres 

av kraft fra elektromagnetiske apparater, slik som magneter, elektrisk strøm, elektromagnetisk vekselvirkning, 

og også påvirkes av lys, temperatur-energi som aktiviserer trykk-forskjeller i ledninger, elektriske eller som 

trykkforskjeller i vann/damp og i luft, i gasser, og i alle stoffer vi har. 
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Temperatur-forhold, elektromagnetisme, gravitasjon, benyttes i ordninger sammen med lys, og 

aggregat-tilstander kjemisk slik at vi kan lage alle slags motorer, hydrauliske systemer, mekaniske former, 

byggeklosser, og som gjør at drillen vår, vinkelsliper, skjære-brenner, alt verktøy i det hele tatt som mekanisk, 

elektrisk, magnetisk og elektromagnetisk utstyr virker, også måle-instrumenter, mikroskop og teleskop, og 

strålings-detektorer for undersøkelse av kosmos, eller atom-/kvante-funksjoner, kvark-eksperimenter. 

Lys-energi avsløres da som mengde trykk-kraft som kan sammenlignes med mengde vekt, masse, 

annen styrke-energi. Og er årsaken til at formelen E=mcc har kommet til som tall-begrep og enheter ved hjelp 

av de andre sammenlignings-funksjoner som lengde, volum, sekund, meter, kg, liter, tetthet, temperatur. Nå 

kan forholdet i styrker overalt sammenlignes, og vi sjekker riktigheten av dette.  

Til hvert felt så settes det opp formler, og overgangsformler mellom de stabile funksjons-typene, 

mellom energiene, og summen viser at alle energi-områder og omvandlinger gir samme total-mengde energi 

uansett hva vi gjør. Det finnes altså en ganske sikker balanse, og vi lurer på hva dette kommer av. Dette er det 

som differensialkraften klart viser årsaken til. 

Det viktigste med å se overgangen fra mekaniske porter, der erter godt kan være eksempel, eller vann, 

til at det samme styres av elektrisk, magnetisk, skyvekraft, altså som elektromagnetisme, elektrisk strøm, 

elektriske apparater og elektronikk og elektroniske apparater, kan illustreres i neste avsnitt. 

Vi kan se for oss funksjoner i et tallsystem eller som å ligne en mekanisk port-funksjon, og videre hva 

som er ønskelig oppsett for en elektrisk port, bryter, vippe, switch, altså også datavipper. Grinder.  

Like før denne sammenligningen mellom hva som skjer mekanisk med faste materialer, og det som 

skjer når lys og elektrisitet, samt magnetisme og gravitasjonskraft er med i prosessen slik som i elektriske 

turbiner og elektronikken, så må vi vise til at faktorenes orden i fysiske lover ikke er likegyldige. 

Når vi opp-magnetiserer en magnet ved å sende strøm gjennom denne, eller at vi sender strøm gjennom 

en spole, så vil vi først sende en mengde elektroner og lyspulser, radiobølger i en bestemt retning, og denne 

retningen krysser de egentlige baner som stoffene har, og vil gi et trykk utenfor banene som magneten og 

spolen har selv. Dette betyr at en spole kan få forskjøvet strømretning eller spenning i motsatt retning en stund, 

og også at en magnet som fylles med elektroner og pol-forskjell grunnet strømmen har en indre tilpasnings-

motstand fordi alt skal ommøbleres.  

Det viktigste for temaet om bevissthet er selvsagt at miljøet påvirker kroppen, og kroppen er et slikt 

bio-kjemisk fysisk virkende landsskap som fungerer som stoffskifte, mat og det som komer ut igjen, eller at 

organene, muskler, aktivitet i hode, hjerne, nyrer, hjerte, lunger, leveren, samt blodets næringstransport har 

ordnet alt dette, og her er vanlig kjemi, også dekkende for bio-kjemi, genetikk, og avdekning av infusjons-

dyr, bakterier og virus samt deres kjemiske oppførsel. Også slektsskapsnærhet mellom artene. 

For paleontologer som også kjenner organer, kan de avgjøre om tyrranosaurus hadde kreft eller 

leddgikt, samt en mengde andre tilfeller av sykdom, medfødte skavanker, skader, og noen ganger av skade-

årsaken. Ved siden av dette så forteller ekskrementer fossilert, og innhold i fossil kropp om fostere og 

ernæring. Tenner og tann-sykdommer, om de er kjøttetere eller planteetere. 

Utad virker dette som at felteffektene stiger og synker rundt spolen og magneten. Grunnen til dette er 

at elektrisk feltretning, magnetisk feltretning og masse, gravitasjons-feltretning skal og må utbalansere seg 

slik at utvekslingene tilsvarer den energien som er i drift, og tilpasningsutvekslingen mellom gravitasjons, 

elektromagnetisk felt må da denne looper, hastighetsløkker, utvekslinger som får disse til å tilpasse seg med 

hele rommets normalbalanse som en konstant energi. Når vi vet at lys, elektroner, protoner har treghet i 

hastighet, så vil videre det komme en tilleggstid der tilpasningen, oppladningen bruker sin tid før det rette 

forholdet i balanse stemmer med formelen som den nye fysiske veiledningen for en spole eller magnet.  

Forskjellen synes også i volum og posisjon som gravitasjonskraft i og rundt legemene som nær sagt 

står og rister ved energiforandringene. Feltet rundt magneter, elektriske felt og overgangen mellom lys og 

elektrisitet, den fotoelektriske effekt, vil nå kreve en etterfølgende tid for å tilpasse seg balansert fra 

spenningskilder er koblet til, eller en skyvekraft virker slik som treghet ved å flytte legemer, og derfor vil 

felteffekten bruke en tid som er lyshastigheten og lavere som maksbevegelse før alt er balansert til å virke slik 

formele og de endelige elektromagnetiske retninger er klar til jevn drift. Denne tregheten i felttilpasningen 

kommer etter at vi slår på slike ordninger, og jevnheten i loven og driften kommer etter at felttilpasningen er 

unnagjort som tar tid. Forsinkelse-tiden.  

Dermed er retninger og også faktorene i en formel ikke likegyldige i virkeligheten men kommer i 

bestemte rekkefølger, og all tilpasning i fysiske lover balanserer seg ut fra en konstant energi som vi kaller 

tilnærmet E=mcc.  
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Dette gjelder både kaos-energier og kosmos-energier, heterogene og homogene felt og for 

transformasjons-prosessen mellom felt-endrings-tilstander. Dette er to begrep for orden og rot i felt-

utvekslinger sett fra observatørens side, eller et instrument, fordi man ikke klarer å oppfange prosess-

endringene godt nok. I differensialkraften forklares det hvordan hastighetsløkke-prinsippet fungerer som 

krumninger og utvekslinger mellom feltvirkninger utenfor og innenfor et overgangsområde for energi-

tetthetens endringer. Hvordan turbulensen må oppføre seg etter balanseprinsippet. 

Når tiden oftest er så kort, og fungerer så fort i forhold til våre bevegelser og sanser, så virker det som 

alt kommer i stand med en gang, virker med en gang, slik som lyspæra eller en maskin vi slår på. Derfor 

forkorter vi formler direkte fra hvilken spenningsstyrke eller mekanisk styrke vi snakker om, og til den kraften 

og retningen som utfører arbeidet eller virkningsretningen, og skriver opp hva effekten er og hva som er med 

i effektforholdet som at noe er på eller av, altså direkte fra en tilstand til en annen, og slik stort sett skriver at 

U=RI, akkurat som ikke noe har hendt i mellomtiden.  

Vi er kun interessert i nytte-bruken, behovs-dekningen, ofte kalt det praktiske, og ikke så mye om hva 

det er som egentlig hender og hva dette egentlig er for noe, eller kan virke, eller virkelig virker inntil basis av 

funksjonene. 

I eksperimenter med kvark-er, kvantefunksjoner, feltvirkninger for å forstå lys, partikler, kjemiske og 

fysiske funksjoner fr grunnen av så må fysikerne ta hensyn til at det ikke er likegyldig hvilke prosesser eller 

deler av en endring i magnetfeltets økende styrke som skjer, om de skal få eller ha kontroll på dette, enten det 

gjelder kosmisk forskning, atom reaktorer, kjernefysikk, kvantefysikk, kvark-fysikk. 

Mekanisk og som elektroniske kretser, så kan vi se bort fra denne tidsnøden og vise hva retning inn er, 

hva et stengsel er, og hvor neste posisjon skal være, og med hva. Slik sett vil tall eller erter, eller vann, kunne 

benyttes som det som skal ha plass i renner, flyttebanen mellom to plasser, eller til en plass, fra en plass, til 

den neste plassen, eller hva som er betingelsen for at en port er åpen eller lukket.  

I første eksemplet kan vi se for oss at vi kan ha et lite rom med luke inn og ut der det bare er plass til 

en ert. Om vi vil kan vi se det som en liten mage. Biologiske funger noe lunde lignende for energi inn og ut. I 

boksen kan vi da slippe inn en ert. Vi ser forskjellen som opptatt plass eller tyngde. Vi kan like gjerne skrive 

0 erter, ingen erter, eller bare ett tall, at det er en 0 der, eller ett 1-tall der i denne posisjonen. Vi må da åpne 

eller skyve erten inn eller plassere 0 eller 1 i denne posisjonen.  

Vi kan også løfte opp porten ut av denne slik at 0-en flyttes til neste port eller som erten, triller ti neste 

port i den banen, ledningen, røret som det kan vandre videre i om det ikke er noe hinder. Slik kan den komme 

til neste posisjon. Men det må skje noe, at 1 og erten må ha hjelp for å bli til funksjon i boksen. Er det ingenting 

der, så betyr ikke erten eller 1-eren, noen-ting, fordi vi ikke vet hva som skal være der. Vi må fortelle hva som 

skal brukes som funksjonsmiddel. Vi må ha noe å sammenligne med.  

Med en magnet, eller en elektrisk effekt eller to fingre som løfter portene opp og ned eller legger erten 

eller plasserer et elektron eller et fysisk ettall, en figur, oppe i posisjonen, må til. Likedan for at det som 

befinner seg et sted skal få åpnet en port slik at det kan gi en virkning videre av det som befinner seg i slike 

poster. Om det er en endelig stopp om noe kommer på plass et sted hvor vi har 8 porter åpne, så vil ertene 

falle ned en og en i hver åpen boks til alle 8 er fylt. 

Om vi legger en eller flere erter opp i noen av posisjonene, så vil de nye ertene som triller inn måtte 

legge seg i de tomme boksene. Om vi legger en ert i fire av disse boksene, portene, og at portene inn og ut er 

åpne i de tomme boksene så vil ertene renne i gjennom og følge de baner som er bestemt for hvert av disse 

utgangene frem til neste posisjon.  

Disse retningene kan vi styre og stille inn på forhånd til ønsket plass, mål eller oppsett av noe. Om vi 

da plasserer fire erter på forskjellige steder i disse boksene, og de andre port-lommene er åpne i begge ender 

inn og ut, så vil disse nå strømme i forskjellige baner hver gang og det er ikke likegyldig hvem porter som er 

oppe eller ikke, om det er bestemte forskjellige steder som er målet. 

Dette viser også at det er en forskjell på et slikt luke-register selv om det ikke hender noe, men at vi 

har plassert et antall erter på vilkårlige tomme plasser i registeret. At vi har en mulighet, et funksjons-

potensiale klart på bestemt plass, eller at vi kan endre dette potensialet ved å flytte på ertenes plass i lukene. 

Det ser annerledes ut, og det virker annerledes fordi lukene nå er tette eller tomme, og at det funksjonelt 

ikke er likegyldig hvor de neste ertene som kommer inn kan ta plass, hverken fra høyre til venstre, eller hvilke 

luker som er ledige. 
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Vi kan da tenke oss at vi har to luker ved siden av hverandre med en ert.  I stedet for at de skal ha 

forskjellige baner kan vi la disse gå sammen til en felles renne utenfor portutgangene. Om vi åpner den ene 

luken kommer da en ert frem til neste port. Om vi hadde åpnet den andre luken i stedet så ville det kommet en 

ert til den neste porten. Om vi åpner begge lukene så vil det komme en ert til den neste porten, mens den andre 

erten ikke kommer nedi og hopper ut av kanalen og blir borte.  

Vi kan si at dette fungerer som at en funksjon der bare det er plass til en, så fungerer funksjonen med 

tallet 1, som at kun 1 er mulig av. Gangen, og med 1 portåpning eller den andre, eller begge, så blir de to 

portenes gjennomslipning sett ved siden av hverandre ligne 0-1 erter, 1-0 erter, eller 1-1 erter som renner til 

neste port, der det nå står 1 ert.  

Matematiske med kun funksjon, eller kun en enhet det er plass til, så vil dette fungere som i 

totallsystemet at vi har tallene 00 01 10 og 11 som sideverdier som skal frem til neste post som kan være 0 

eller 1, og vi får da at 00 erter ikke gir annet enn 0 erter i neste port, mens 01 10 og 11 gir 1 ert i neste port. 

Og da har vi det samme som i totallsystemets posisjons-flytting eller matematikk for funksjoner, at funksjon 

flyttes til neste posisjon.  

Port a og b er ved siden av hverandre med felles utgangsrenne til neste posisjon. Dette betyr at vi med 

a og b lik 0 får null i posisjon c. Med a og b lik 01 10 11 så får vi 1 i posisjon c. På lignende måte kunne vi 

gjort det med et gram vann, en kubikkcentimeter vann. Med et bestemt volum i luken så ville to gram vann 

der begge porter åpner bety at vi får et gram som renner over.  

I en elektrisk krets med en viss spenning så regulerer dette seg selv fordi at en vippe, motstand, vil få 

den samme spenningen over vippene og ledningen, slik at strømmen kun får et bestemt antall elektroner, eller 

en viss spenning over seg som skal ligge over alle slike i kretsen. Det blir kun en maken tilstand som slik gir 

funksjon eller lys, eller 1-tall, en ert. 

Vi kan også illustrere at to slike erter på grunn av vekt, faktisk kan dette igjennom en luke som ikke 

klarer å holde vekten av begge, der dette betyr at a og b som 0, a og b som 01 og 10 ikke slipper noe igjennom, 

mens to erter eller spenningstrykk, vil gi at a og b som 11 vil gi funksjonen 1 som gjennomslag til neste 

posisjon, som igjen kan være en port som lar kun en ert eller 1-tall få plass.  

Dette fungerer som en gangefunksjon slik den forrige fungerte som en pluss-funksjon med 1 tall og f 

for funksjon i det binære tallsystemet. Vipper i en elektrisk krets med samme spenning over en vippe vil oftest 

fungere som at kun samme funksjon fungerer som spenning, et elektron, eller et 1-tall, eller rett of slett bare 

funksjon likeverdig de andre funksjoner i slike vippekretser.  

At dette som pluss eller ganging, så vil to sideposisjoner med felles utgangsrenne, der sideportene a 

og b, settes opp mekanisk eller matematisk som ab som 00 01 10 11 gir kun funksjon om begge er 11 når det 

er gange-krets, og gir ved pluss for ab 00 01 10 11 at alle fungerer utenom når begge er 0, men ved 01 10 11 

gir 1 eller funksjon. I språket blir pluss likt som med er-lik av disse to som funksjons-utslag, og som ganging 

blir dette lik som og som funksjons-utslag. 2-tallet finnes ikke.  

Men som posisjoner, tellere, så kan også telling og tallsystemer, samt flere funksjoner gi uttelling i 

språket og matematikken slik matematikk og språk er til vanlig, sammenligningsfunksjoner i overenstemmelse 

med de funksjoner og antall vi har av virkninger. 

Vi kan med kun porter si at funksjon, eller da som 0 eller 1 funksjon, eller bare 0 og 1, da slippes 

igjennom og lander i neste posisjon som da gir 0 eller 1. I gange-oppsettet der vekten eller mengden av to 

stykker blir for mye, så er det den som renner over som går videre. At den som ligger igjen i luken ikke går 

videre.  

I pluss-funksjonen så vil åpning i neste lukeposisjon bety det samme som åpning ved at det renner 

over, og 1 plassert her skal slippe dette igjennom, eller 0 igjennom. Poenget er at i sluttluken for resultatet så 

vil dette fungere som binær ganging eller binær pluss, der funksjon som pluss i det hele tatt gir funksjon, mens 

det i gange-funksjonen kun gir funksjon om begge er i funksjon. Dette med gangekretsen nevnt nå er en rettelse 

til funksjonen som ble skrevet som vekt og mengde over, som kun illustrerte en funksjonsmetode, men med 

en litt gal vektlegging for beskrivelsen av ganging. Men herfra mener jeg at det er forstått og rettet.  

Det som er den videre problemstillingen er at lukene skal åpnes, helst likt slik at alle funksjoner gir et 

posisjons-flytt for de veiene som åpnes. Dette kan mekanisk gjøres ved at alle porter festes til en felles 

løftestokk. Den skal løftes så alle luker åpnes slik at alle erter rekker å trille sin egen lengde, men ikke lenger 

da stokken senkes og alle lukene tettes og kun så langt som frem til neste posisjon er det som ertene kan klare 

å trille og da gi tomt eller fullt på neste posisjon.  
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Kun 0 eller 1, funksjon eller ikke i neste posisjon. I en elektrisk krets kan vi gjøre det samme med at 

uten spenning så klarer ikke strømningen å bevege seg. Men med en klokk-puls som åpner opp porten, altså 

kommer over en for lav spenning som er sperrespenning, så vil elektrisk verdi i en port kunne vandre gjennom 

til neste port.  

En såkalt klokkepuls kan knyttes til alle vippeporter elektrisk og dermed gi spenning nok til at det blir 

ledevirkning i stoffet, for eksempel transistorer av silisium som har positiv-negativ-positiv, eller positiv-

negativ-positiv, NPN o PNP-transistorer, der den midterste kalles basis, og som danner spennings-sperresjikt 

mellom inngang og utgang av transistoren ved hjelp av klokk-pulsen klarer å få basis ledende, og at strøm kan 

passere gjennom hele transistoren som en port-åpner.  

Om det er funksjon eller ikke på inngang og utgang kommer ut fra om der er spesnning eller ikke på 

forrige vippeport. Om det ikke er spenning her, så kommer det ingen strømning gjennom transistoren. Ellers 

overstiger en spenning på forrige port, den neste transistorens sperrespenning som er skrudd av nå i basis, nok 

til at et signal kan lades ut gjennom transistoren, eller en strøm gå igjennom transistoren som danner spenning 

på den etterfølgende portvippen.  

Ved å lage slike transistor-porter med klokk-puls så ha man laget en tilnærmet totallsfunksjon, binær 

funksjon som elektrisk krets som benyttes i elektronikken, men som også kan benyttes for tall-

sammenligninger med posisjoner. Digitalteknikken er en egen gren som handler om vipper, men dette gjelder 

også for vanlige funksjoner i transistorer som kan brukes som spenningsregulering, strømregulering og 

motstandsregulering. Noe lignende fungerer for dioder og motstandsregulerende zenerdioder og spennings-

regulerende tyristor. De kan benyttes på forskjellige måter ettersom hvordan de kobles. 

I vippene er det som i strøm ellers at spenningen, strømmengden og motstanden regulerer seg etter 

hverandre, og her kan man med transistorer bestemme motstand og gjennomslag slik at det fungerer som 

brytere og der styring kan gjøres med kretsoppsettet av disse vippene, og med en klokk-puls eller spennings-

endring, eventuelt motstands-endring. En virkelig data-vippe pleier å bygges med motstand og ofte 

kondensator, men på en slik måte at det gjerne er to slike med transistorer i stedet som styrer den neste vippens 

funksjon sammen med klokk-pulsen.  

Da klokk-pulsen skal virke noe lunde likt eller etterfølgende med forsinkelse mellom vippe-kretsene, 

elelr grunnet spenningsretning og strømretning kun behøver en lik klokk-puls over hele kretsen, så kan vi lage 

utall av transistor-vippekretser der vipper og klokk-pulser styrer en utgangsvippe med funksjon eller 1 eller 

spenning, eller som ikke har et slikt signal å gi videre.  

Vi kan da bygge opp binære funksjoner som tallene fra 0 til 9, og der lengre rekker over dette, over 4-

bit, slik som 8-bit og 16-bit-posisjoner kan lage bokstaver og operasjonstegn og kommandoer (som oftest kan 

styres med bitsregister fra egen krets, som kan lastes inn eller er med som oppstartfunksjon av datamaskiner, 

og som også kan reguleres:  

Shift fra ditt språktastatur til engelsk tastatur, eller fra et alfabet til et annet alfabet), for funksjoner som  

krever over 4-bits-kombinasjoner, slik som hexa-desimale 16-talls-systemer eller bokstaver og utropstegn, der 

den siste operasjonen som regel i data og mobil, er styring av rekkefølgen av prikker eller lys ut på en skjerm 

som er satt opp ut fra hvordan vi selv strukturer tegn og tegninger, bilder, tall og skrift, eller farger og lyd 

synkronisert med skjermens hendelser, slik som en mobiltale eller tale, sang i em film. 

Vi skal nå se på noen slike vippefunksjoner og hvordan man lager display, kommando-funksjoner, 

tellere, regne-kretser/-registre, tastaturfunksjoner, skjermfunksjoner, addisjonskretser, sammenlignings-

registeret, lagrings-funksjoner, minne og mikro-prosessorbehandlere for effektive og raske operasjoner. Tale-

register. Levende grafikk. 

Både Boole og deMorgan forstod at disse funksjoner kunne benyttes i fremtiden. Boole la grunnlaget 

for slike sammenligninger, og i utgangspunktet forklaring som tenkelig, språklig og mekanisk kunne fungere 

som talloperasjoner og språk-operasjoner som gange og pluss-funksjoner, å sette noe sammen i sammenheng, 

eller danne et produkt der alt måtte være med for å gi funksjonen, resultatet. Det ser ut til deMorgan har fått 

den vanskeligste oppgaven med å få til det matematiske oppsettet for gangefunksjon, dele-funksjon, addisjon 

og subtraksjon slik at det fungerte likt som alminnelig matematikk.  

Om vi bare har et register som ikke beveger seg uten et spesielt signal, eller kun kan avleses, så har vi 

et lager. Vi kan lage kretser som har fast spenning, slik at faste register kommer frem som ikke kan endres. 

For eksempel hva tastaturets funksjoner skal bety.  
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Gjelder hvilke funksjoner som en kommando skal utføre ved at denne tasten i kombinasjon med en 

annen tast, for eksempel finner frem en gjentagelses-funksjon eller en hvis-funksjon, eller annen logisk 

funksjon, er-lik, gangetegn, deletegn, hva som skal være regneregister, skjermregister, dokument-register.  

Vi kan ha mange slike hardwarefunksjoner som virker med spenningen på, ved siden av brent lagring 

av minne, data. Men vi kan også mate inn like registre som program, soft-ware, som fungerer likedan, som 

krever litt mer programmering enn om det alt ligger inne, og vi kan også lagre minne som igjen kan 

overskrives, skiftes ut eller slettes.  

Slike funksjoner kan lages ved å skrive et oppsett for et register med mellomrom for lagringsdata, og 

som kan avleses igjen i mellomrommene mellom inn og ut av en angitt start-kommando og angitt slutt-

kommando for hukommelsen, minne-stripen. Dette kan igjen føres til regner-register, registrene ellers, og der 

gjentagelse og både-og, eller-funksjoner fungerer som utøvere for behandlingen av disse dataene ved å lese 

dem av på nytt og ta ut det som har like med det som angis på tastatur, skjerm, eller like med det register, 

sammen-lignings-funksjons-registeret som er minnet.  

Det er utrolig mange måter å lage slike organiseringer og sammenligningsfunksjoner på som ikke 

behøver å være like. I den tekniske databransjen har man bestemt at en gitt tast skal bety det samme i alle 

datamaskiner så sant det er like bokstaver og tall, men at det settes opp et register som kan omprogrammere 

tegnene om det er annerledes tegn, og uttale. Da alle poster lages like i tastaturets grunnfunksjoner, så vil det 

lett kunne benyttes program eller faste systemer som kan veksle mellom ulike språktastaturer. Men dette har 

også mye å si for alle de enkleste kommandoene. Disse kan også få, eller ha, egne kommando-taster som 

forenkler prosedyren der vi ellers bruker flere taster for å gi kommandoen. 

 Uten kretsene i datamaskinen, vippene eller porter som skal avlese eller utføre elektroniske funksjoner, 

så vil ikke hverken hardware eller softwaren virke. Lignende kan vi en soft-ware-funksjon, programmerings-

språk, få kommandofunksjoner og opprettelse av register til å skje, ved hvordan det binære soft-ware-systemet 

er satt opp. Nå skal totallsystemet både fungere som start og slutt på et minneregister for ord, tall, tellere, 

regne-register og skjermer, samt inneholde kommando-funksjoner som skal kunne gå til angitte registre og 

utføre en gitt operasjon ved å avlese innholdet på en bestemt funksjonsmåte der. Det kan bety å opprette 

hjelperegistre i tillegg til minnet. 

 Mekanisk, elektrisk eller elektroniske funksjoner er alle avhengige av skyv-kraft, energi, at det skjer 

en forskjell og det som får forskjellen til å skje. Denne funksjonen har jeg forklart i differensialkraften. I alle 

disse nevnte funksjoner i naturen, fysisk og som feltvirkning, så kan naturen merke forskjeller selv om det 

ikke er bevisst, men som balansetilpasninger, og bevisstheten kan merke tilstandene som forskjeller der 

sammenligningsfunksjonen som er bevissthet, kan merke graden forskjell som balansetilstand mellom to 

forskjellige tilstander, den som var, og som er i minne, bevisstheten og den som har kommet inn som ny 

tilstand på denne plassen, fordi begge tilstandene vedvarer bevisst.  

Samtidig vil minne, husk, erfaring, lagret informasjon, tillært, slik bli en sammenligningsfunksjon som 

viser oss om vi har noe likt fra før av eller ulikt med dette nye. Funksjonen finnes ganske sikkert som 

forskjeller vi operer med i bevissthets-prosessen også , slik at det som kommer inn ikke behøver å være lagret 

informasjon for at vi skal se om det er to like eller to ulike. Det er hva sansesignaler har sendt ut, de like og 

de ulike, så langt bevisstheten så kan skille mellom, eller skille ut dette som merkbart like eller ulike. 

I en sammenligning er det flere saks-forhold. Vi kan sammenligne, merke noe som like og ulike, men 

det må stå i forhold til noe ellers, en ramme eller preferanser som vi forholder disse til, slik som behov kilder 

og mål, retninger eller sammenstilling, årsak-virknings-rekkefølger, at innholdet av like o gulike kan tilpasses 

elelr balanseres med noe. Det betyr at vi må legge inn et behov som skal dekkes, et mål, og en ønsket virkning 

når vi driver med mekanikk, elektrisitet og elektroniske kretser, der bevisst sammenheng av like og ulike, og 

orienterings-tilpasninger må gjøres i forhold til de fysiske tilstander.  

Først kan det være å kunne bruke tunge, lukt og smak og hudfølelser, videre å kunne krabbe og å reise 

seg, og å gå, balanse i bevegelser, balansere det vi bærer, bedømme avstander, form og hardhet for omgivelser, 

men etter hvert så begynner vi med redskap og handtering der informasjonene settes inn i sammenheng som 

skal lette oppgaver for oss, eller i det minste bare få noe til på en eller annen måte, og som kan kreve prøving 

og feiling. Om det er skrift, matematikk, mye som forholder seg slik til reele fysiske tilstander for alt vi vil 

telle, skrive, peke på, kommunisere med rader av like og ulike med det vi behandler som prioritert saksforhold 

vil være viktig. Hvor tilnærmet er vi en god løsning, og hvor tilpasset er bevisstheten og det fysiske.  



 

 

486 

Nøyaktighetsgrader i måleutstyr, i tekniske apparater, i handlings-styringen, orienteringen, at vi klarer 

å ta i mot en ball, lirke noe ut av en sprekk, treffe riktig valg med størrelse, avstand og tyngde om vi skal hente 

en gjenstand som ligger et stykke bortenfor oss, samt dekke de riktige behov for de rundt oss, med mat, med 

å bre over dem dynen.  

Det er nå at de fleste oppgaver som vi kaller binær, digital elektronisk behandling skal kunne være 

sammenligningsbart med skriving, regning, tegning, bilde, levende film, det vil si at kretsene skal dekke behov 

for de samme oversikter eller oppgaveløsninger vi selv har som oftest er en praktisk fysisk oppgave, eller som 

sammenlignes med en praktisk oppgave, eller ønskelige behov og muligheter som vi gjenkjenner fra vår 

opplæring hjemme eller i samfunn og natur, og som også kan være etterligninger som ikke er reele som de 

vanlige behov, men som kan komme til å hjelpe til med orientering og naturlige behov, selv om det er dataspill 

og science-fiksjon. Eller eventyr, fantasi, drømmer.  

Vi må vite hva som skal sammenlignes, og hvordan kretser, funksjoner virker, og hvordan v får slike 

til å gi et utslag slik vi ønsker og som helst dekker et behov. Dette betyr at binære tall og binær tekst, må 

defineres som en eller annen betydning som ligner en virkelig prosess-forskjell i livet, naturen, og at det som 

skjer må ligne eller bety det samme som det vi sammenligner i den binære prosessen. Det som skjer og hva 

som sammenlignes skal være mest mulig likt, også i de binære prosesser som kan ligne en mening.  

Derfor må oppsettet av de binære tall, av og på-funksjoner, skrift-definisjon, og oppgaveutløsere, som 

oftest betyr skift av vei eller innstilling skift=shift, av register, shift mellom tastatur-funksjoner normalt, og 

kommando-funksjons-register, og at Enter og mange andre kommandoer betyr run, løp, kjør, altså klokk-puls 

som utløser registerendringer og valg-vei-funksjoner i de elektroniske kretsene.  

Vi kan godt teste ut alle mulige slike koblinger og finne ut at disse dermed som slik krets fungerer for 

visse løsningsoppgaver vi ellers pleier å sammenligne bevisst for fysiske tilstander, eller sammenligner som 

to tilstander som er like eller ulike i bevisstheten. Shift betyr enten posisjons-flytt eller åpning av en flyt, 

strøm, likt som en bryter som kan sette inn en annen bane, vei, leder-retning.  

Vi vet alt at matematikk og skrift-tegn er de to viktigste funksjoner opprinnelig som vi ville at 

datamaskiner skulle behandle, men at grafikk sakte men sikkert utviklet seg parallelt med dette. Film kommer 

til slutt med. Levende grafikk. Vi ønsker å se hva registeret forteller, har som innhold. For den som skal bruke 

skjermen vil ønsket være å se det med øynene stort sett.  

For programmereren vil han se hva han programmerer som tall, tegn, bokstaver, og system-operatørene 

vil som programmerere helst se hva so er kommando-innholdet i de registrene og oppsett av slik som er innerst 

i datamaskinene for de skal bygge alt ut fra dette som å benytte disse hardware-funksjonene, eller 

oppstartsystemer, hva slags register og kommandoer som er tilgjengelige i maskiner fra før av, og som de kan 

bygge videre programmer for slik at vi har et fire-kantet skrive-ark, kan definere marger, linjer som skriften 

vises på, eller tallene, og at regnearket eller skrivearket dermed må ha en ramme-beskrivelse, program, som 

er knyttet til et forhold t tekst og tall som skal være innholdet her.  

Dette skal med ramme og innhold kunne vises på skjermen. Et register med rammeregister, vil da måtte 

leses etter bestemmelser for plassering i et skjermregister, og programmet for skjermregisteret må vise styring 

av signalet til skjermen som lyser opp slik at vi ser den og der for eksempel svart prikk, tekst, tall da ikke 

lyser. Eller at alt defineres med en eller flere farger og kontraster som mulighet fast, eller endringsbart. Å ha 

rød skrift i stedet for svart skrift. Skjerm eller display som gjengir tall, skrift, annet. 

For å forstå en skjerm, så trenger man å ha kunnskap om et display-register, og her kan man lettest vise 

starten på dette med et syv-segment-register med datavipper, hvordan det former forskjellen på tallene 0 til 9, 

og slik som A B C D E. 

I motsatt ende av syv-segmentet som elektronisk funksjon, finnes det en lignende segmentfunksjon for 

alle tastatur-knapper med tall, operatortegn, bokstaver, og kommandotegn, der lignende vei for elektroniske 

signaler er laget mekanisk, men som via disse logiske krysningsbaner eller adskilte baner, som da gir 

elektroniske registre ladning, altså tilsvarende funksjon.  

 I en elektrisk krets går det en strøm som tilsvarer spennings-forskjellen mellom polene av 

spenningskilden, eller mellom to forskjellige ladde områder. Hvert stoff har sin egen motstand eller 

strømleder-evne, noe som kan endres ved temperatur, trykk eller spenningsmengden. Enkelte vil ved gitte 

temperaturer virke som absolutt isolatorer som slett ikke leder strøm ved normal spenning. Det vi kaller gode 

elektriske ledere er metaller som jern, kobber, sølv, gull og platina. Kobberledninger og gull-ledninger kan 

nyttes i elektroniske kretser, stort sett kobber. Hvert metall har som kobber sin egen indre motstand, leder-

evne, slik at et varmetap finnes. 
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Men uten andre motstander, spoler, kondensatorer, eller veksling av strømretning, så vil en likestrøms-

leder som kobber ikke ha andre motstandskilder enn batteriet eller spennings-reguleringen inn og ut av kretsen, 

som kan være alt mellom 230 volt og milli-volt. Til og med mikro-volt. Er det derimot en motstand vil 

strømmengden synke gjennom kretsen og motstandens størrelse, lederevne omformes til varme eller 

arbeidskraft for en lyspære eller elektrisk maskin, mekanisk drift. Nå vil dette fungere slik at det oppstår en 

effektforskjell over motstanden som er forskjellig fra ledningen, strømmengden i ledningen ellers.  

Vi kan ha forskjellige motstander, der vi kan doble denne motstanden sett ved måling av strøm, og slik 

vite hva motstanden er i størrelse, og lage mange slike motstander som kan regulere strøm-mengdene ut i 

forskjellige lednings-retninger. Vi kaller slike som tilhører kretsens motstandsveier mellom poler, fra minus 

til pluss, for serie- og parallell-koblinger, der serie er at motstandene ligger på rekke og der parallell betyr at 

motstandene kan dele seg og gå gjennom forskjellige motstands-størrelser før ledningene kommer sammen 

igjen i samme retning, en leder.  

Om vi nå kutter ledningen slik at det oppstår et mellomrom på en millimeter, og setter opp en stopp-

plate av kobber eller aluminium, annet metall, på enden av hver ledning med en millimeters mellomrom, så 

kommer ikke strømmen igjennom, og pluss og minus-pol-spenning i kretsen på dette stedet vil legge seg opp 

som ladningsforskjell mellom de to platene som det for eksempel er luft i mellom.  

Dette kalles en kondensator. Den kondenserer eller samler strøm-mengde, eller trykk, en spenning over 

disse to platene som tilsvarer spenningen som kretsen har over seg. Vi kan da regulere spenningen ved 

parallell-koblinger med en motstand eller flere, både i serie og parallell ved hjelp av slike fordelinger av 

strømmengde og spenningsmengde. Om det ikke er en motstand i en krets så vil vi ikke få en forskjell, en 

effekt som vi kan merke forskjell på i kretsen. I en datavippe som er laget av et annet materiale som silisium 

og germanium er som er halvledere, eller andre slike, så vil disse lede strøm over et visst spenningsnivå eller 

trykk, så langt vi kan regulere dette ønskelig med riktig styring av strøm, spenningstrykk.  

I midtsjiktet til transistorer som er motsatt ladet av endene på transistorene, ved hjelp av de rette 

materialer, så vil en spenningsforskjell inn i midtsjiktet kunne bremse eller øke gjennomslags-spenning i 

transistoren slik at den sperrer for eller leder strøm gjennom transistoren, Spennings-forskjell i materialet 

fungerer lignende en kondensator. Ved å fylle inn strøm så vil man her fylle opp lednings-strekket mellom 

endene på transistoren, slik at det blir mindre sperresjikt i midten av den, og strømmen går nå fritt gjennom 

transistoren. Transistoren kan brukes på flere måter.  

Om det ikke er strøm i gjennom den så kan spenningen virke over denne som en post, en port, som er 

lukket, men dette kan også oppfattes som effekt over området. Videre kan dette få en magnet til å endre stilling 

her likt en bryter her.  

Men om vi slipper strømmen fritt igjennom, så slukker denne spenningen seg og magneten slipper 

taket, og strømmen kan nå frem til en motstand eller lyspære som nå lyser på dette stedet i kretsen. Poenget 

er at vi kan ta ut flere funksjoner av en transistor i de stillinger der det er en spenning over denne eller løper 

en strøm gjennom denne. Lyspæren kunne godt vært et piksel på en skjerm, eller et lysrør med et tall eller en 

bokstav, eller en av strekene som et tall eller bokstav er bygd opp av. En del av et displays oppbygning.  

På den annen side kan vi da også regulere forskjellige bryterkretser ved slik styring av en basis-strøm 

inn og ut av en transistor, gjerne ved hjelp av en kondensator og motstand i samme krets, og på ulike måter 

bygge opp en databryter, en datavippe, som er en data-port, der vi kan regulere signalet av og på likt som 1 

og 0, funksjon, ikke-funksjon, totalls-system-funksjon, binært, digitalt.  

Vi vet ellers at om strømmen ikke har noen motstand så vil strømmen fra et punkt på ledningen, og fra 

et punkt på ledningen være like slik at spenningen som tapes bare er snitt-tapet for kobberets egen motstand, 

og derfor at strømmen til punktet og fra punktet gir et trykk til stedet og ett trykk videre fra stedet som tilsvarer 

at strømmen til stedet og fra stedet er like, at summen av strøm til og fra stedet er tilnærmet 0. Med en motstand 

så vil noe av strømmen, effekten, gå tapt som varme eller arbeid.  

Hva som kommer til, hva som går tapt, hva som er summen av spenning eller energi-trykk er det vi 

finner igjen som Ohms lov og Kirschoffs lover for elektriske serie- og parallell-koblinger. Her går vi ikke inn 

på formlene for motstander i kretser og kondensatorer og deres omvendte forhold til serie- og parallell-

koblinger, men at dette fungerer likedan for transistorer og om disse også er i kretser sammen med motstander 

eller kondensatorer.  
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Poenget er at vi får henholdsvis spenning eller strøm ved utgangen til transistoren, og begge kan 

utnyttes. Men det er når det ligger spenning, at porten er nede, at transistoren, eller vippen, fungerer som en 

ladet post. Vi kan utnytte den motsatte effekten der kun lederstrømmen, eller leder-pulsen, regnes som effekt-

kilden, eller virkningen til en datareaksjon, og er viktig når pulser skal sendes og mottas et sted.  

Men stopper det ikke opp får vi ingen faste preferanser som vi kan sammenligne, fordi hele prosessen 

fra grunn-basis-funksjon til styrings-funksjonene i en slik data-funksjon er slik at den merker forskjell, som 

like og ulike, ved at vi anser dette som sammenlignings-funksjoner, men de er også fysiske tilpasnings-

funksjoner. Lik, ulik, bestemmer også det fysiske sitt balanseutslag, og slike sammenlignes med bevissthetens 

evne til å justere sanser og behov, bevissthetens sammenlignings-(orienterings)-evne. Oversikt. Vi skal 

benytte slik data i første omgang for å etterligne matematikk og skrift, tall, bokstaver, for så sette dette i en 

rekkefølge som gir mening.  

 Dette med fordelinger der inn og ut som strømning og arbeid blir lik i sum energi, er ikke så rart i følge 

differensialkraften som sier at det er lik energi overalt, og i ett delvis isolert system som har en spenning over 

seg, så vil spenning, motstander og strømningen, samt effekt i varmetap, arbeids-løft/overført energi, tilsvare 

en og samme balansemengde. Det betyr også at det som fordeler seg over de elektriske komponenter i en krets 

med en gitt spenning vil fordele seg med balanse over de parallelle eller seriekoblete spoler, kondensatorer, 

motstander og slik som transistorer og dioder.  

Dioder leder strøm i bare en retning. Men er ellers bygd med et negativt dopet og positivt dopet, stort 

sett av silisium som to sammensatte biter som danner spenningsgjennomslag bare i den ene retningen innenfor 

gitte spenningstrykk. Det som ligger over en kondensator, motstand, transistor i en krets og fordelingen her, 

samt strålingstap, arbeidstap, er helt balansert fordelt som spenning, volum, varme, strøm og motstand som vi 

finner rundt hver komponent i både parallell- og seriekobling for slike.  

Noe som gjør at vi kan ha formler og beregne disse kretsene slik. Vi kan da ganske sikkert sette opp 

en gitt krets med like transistor-kombinasjoner som effekter lignende funksjon eller ikke-funksjon, lys, ikke-

lys, eller 0 og 1 slik vi tenker på dette i elektronikken som antall elektroner, 1 elektron eller ingen elektron. 

Antallet er ikke så viktig som at mengden er lik, eller at det gis funksjon etter det som er planen! Poenget er 

at det er funksjon-forskjeller her som 0 og 1. Vi kan da sette opp eksempler på datavippe-kombinasjoner. 

 De første data-fungerende maskiner er selvsagt trykke-maskiner og mekaniske regnemaskiner, men vi 

kan regne klokke-systemer, og mekaniske enkelt-funksjoner, eller mekaniske ordninger som kan drive, skyve, 

flere stenger, hjul, løfte og kaste-systemer på en lignende måte. Vi kan ikke utelukke enkel matematikk eller 

geometriske sammenligninger og derpå praksis utført på samme måte fysisk fra feltet heller.  

Mest handler det om reaksjonen som kommer når like og ulike saks-forhold møtes, eller fungerer 

sammen. Vi må også bestemme tall, begrep, enheter, slik at vi sikrer en nøyaktighet ved at 1 betyr 1, at en 

artsform er lik en annen artsform. Vi må helst vite hva en oppdelt enhet er, og en dobling, 2 av en enhet er, 

altså telle eller gjenkjenne former. Mekaniske data-funksjoner skal kunne utføre noe som stort sett krever en 

bevisst vanskelighetsgrad som hjelp for bevisste og fysiske funksjoner som slik kan forenkle bevisst og fysisk 

arbeid. 

 Når vi snakker om Leibniz må vi gå ut fra at han sammenlignet med fysiske ordninger og krefter, 

styrke-forskjeller i og med at han kunne utføre de samme operasjoner som Newton gjorde, og det mye fortere 

ved å forenkle former for samme saks-forhold uavhengig av Newton, men ikke funnet et sikkert kraft-mål 

som enhet, og heller ikke brukt dette på gravitasjonen eller planetene, noe han fint kunne ha gjort. Men her er 

Newton langt foran Leibniz i visjonen, selv om Leibniz lett senere gjør samme arbeid og forstår dette, og sier 

at denne formelsammenhengen for akselerasjon og styrke gjelder for alle forhold i universet.  

Vi kan da tenke oss at Leibniz ved hjelp av posisjoner for dobling i sitt binære utkast av totallssystemet 

har utprøvd hva dette gir som funksjon mekanisk eller som 1 og 0 i tallkombinasjon med posisjonssystem, 

som han videre har sjekket fysisk og som summering av disse tallene. Videre at han ganske sikkert har sett på 

desimaler også. Han ville lett ha skrevet tallene 11.5 – 3.75 på to.tallsystemet med heltall og desimaler. Men 

løsningen på hvordan han skulle sette opp minus, deling og ganging virker ikke like ut-bredt som informasjon, 

og derfor blir de som ser på dette stoffet senere mellom 1720 og frem til Booles arbeid:  
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Fra Internett: George Boole født 2 nov 1815 Lincoln, England, død 8 des 1864 i Ballintemple, Cork 

County Irland, og var en engelsk matematiker og filosof. Han er kjent for Booles algebra grunnlaget for 

datamaskinbasert aritmetikk. George Boole fikk aldri noen formell akademisk utdannelse. I 16-årsalderen 

begynte han som lærerassistent ved en skole i Doncaster. I 1835 da han var 20 år gammel, startet han en egen 

skole og begynte å studere matematikk på egen hånd. Han leste blant annet verk av Laplace og Lagrange.  

George Boole første matematiske publikasjon var en artikkel i tidsskriftet Cambridge Mathematical 

Journal med tittelen «Theory of Analytical Transformation. 1849 tiltrådte han en stilling som Professor of 

Mathematics ved Queen's College i Cork. Han ble værende ved Queen's College resten av livet. Totalt skrev 

Boole ca. 20 artikler i Cambridge Mathematical Journal og omtrent like mange i andre matematiske og 

filosofiske tidsskrifter. I 1859 publiserte han Treatise on Differential Equations og året deretter Treatise on 

the Calculus of Finite Differences. 

Som vi ser så kommer Boole frem med sine best formulerte skrifter og redgjørelse for den logiske 

matematikk og logiske funksjoner først samme år som Darwin kommer med Utviklings-teorien, evolusjon, og 

året etter med kalkyler og finite differens. 1860, samme år som Marx offentliggjør sitt første hovedverk, 

utenom et Manifest rundt 1848. Dette er like før den amerikanske borgerkrigen.  

Det har altså hendt ganske mye i mekanikken, elektrisiteten, morse-alfabet og telegraf har blitt 

virksomme, og maskiner fungerer allerede i stor bredde etter nettopp slike logiske funksjoner, fra damp-

maskiner og elektro-motorer som det eksperimenteres med. Elektromagneter for energier inn og ut, og 

swither-systemer, lysende gassrør, mange fancy funksjoner og mange praktiske. 

 Se på Booles kalkyle-skrifter. 1859. 

 Boole og Lovelace kommer begge i kontakt med det problemet som 2 brødre arbeidet med for å løse 

problemet med kurver og krumninger, og som også innebar hvordan gravitasjonen endrer et legemes bane 

etter en logaritmisk akselerasjons- og retardasjons-kurve.  

Dette ligner da litt på cosinus, cotangens, tangen og cotangens, fordi utgangspunktet er en sirkel og en 

rett linje som mål for avstand og bøyningsvinkel, som igjen kan tegnes opp med en jevn akselerasjon i Galileis 

skjema for dette, og hvor endringen i akselerasjon også kan tegnes inn i forhold til en jevnt stigende kurve ved 

at denne nå bøyer av fra den jevne farts-akselerasjonen.  

Dette fungerer videre som beregninger av tall-verdier, og kan løses med Leibniz ligninger, også 

Newtons, men at det ble de matematiske etterkommerne av disse som måtte finne denne sammenlignings-

formen. Euler, Gauss, med flere gjør stor jobb her.  

De løser dette med tilnærmingsberegninger for gitte utgangsverdier. Her kan man sette inn ukjente 

faktorer, x og y, og om så z, i ligningene slik som alminnelige annen-grads-, tredjegrads-, og fjerde-grads-

ligninger og løse problemet for en, eller flere tenkte tilstander og finne en logaritme, altså en proporsjonal 

hjelpe-faktor for hvilke punkter, buer som endres med forskjellig avstand. 

Ada Lovelace løser samme ligningen inn ved å vise et eksempel av binær løsning, altså ved hjelp 

av logisk matematikk. Dette skjer før Booles utredning er ferdig nok til at logisk matematikk fungerer så bra 

som vi ser ved grunnelementene i dagens logiske matematikk. 

Ada Lovelace: Første programmerings-språk. 1842. Oversatte matematikeren Babbage ide om analytsik 

regnemaskin, som en italiener hadde forstått og skrevet om. Men kommentarene til Ada var tre ganger 

lengre og inneholdt mange oppsett som ikke var løst, og viste dermed til faktiske programmerings-metoder 

for slike maskiner.  
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Logikk Logikken bevisst og fysisk 
 

Årsak-virkning 

 

Tema 1: Hva som gjelder i rom-tid-energier. 

Tema 2: Hva som gjelder for bevissthet, behov, sanser, følelser, språk og matematikk. 

At det blir en forskjell. En Adskilt forskjell, eller analog kontinuitets-forskjell. 

Lignende Digital bryter, eller Analoge verdier som overstiger en styrkegrense/motstand. 

 

Tema 1: Hva som gjelder i rom-tid-energier. 

 

Historikk: Relevante innslag. 

 
 Bevisstheten arbeider i meget stor grad med fysiske praktiske oppgaver i en fysisk praktisk verden, som har rom, bevegelse, 

tid, styrke-energier. Nøytralt, positivt, negativt. Det mange ikke er klar over er at det er balansekrefter i Naturen, og at disse 

oppfører seg etter det som vi kaller lover, eller fysiske lover. Når flere fysiske lover kolliderer og balanserer ut omløp av energier 

kaller vi det kaos, og alt virker da som uendelige mengder av tilfeldigheter.  

Men alle beregninger av energiene i slike kaos viser seg å holde samme balansemengder energier allikevel selv om det er 

omdannelsestrinn for de fysiek lover, fra en tilstandsro og gjenom kaoset til e annen tilstandsro, altså energi-nivåer som lettere ka 

handteres. I kaoset, men også når man sklir, mister balansen når det er ro, orden, så inntreffer ukontrollerte bevegelses-tilfeller, og 

her kan da skader, uhell, katastrofer, det vi kaller ulykker, også om vi får på oss virus, bakterier, sykdommer som velter balansen, 

og da oppfatter vi som vil holde oss alltid like i fin form, at verden går i mot oss, og vi mener at dette er håpløst, skjebnen, at det 

ikke finnes noen lover i det hele tatt.  

I allefall ikke bra nok for oss om vi da ikke vinner i tiipping eller sport. Da bevisstheten desverre møter ysisk mat og fysisk 

handel, og fysiske leker og sport, og fysisk arbeid, og fysisk lukt, smak, varme, hørsel, syn, hud-følelser og balanse i alt vi opplever 

hvert titusendels sekund millioner mengder av, så merker vi verden enten vi liker den eller ikke. Vi har enda ikke forstått at vi har 

en kropp. Og at det som er vondt er at denne i høy grad opplever det slik. Slik at kropp er en stor del av det ondes problem.  

Det onde mellom bevisstheter er at den ene visker, hvisler, som slangen ondt mot kroppen til den andre, vondt mot et eller 

flere av behovene våre, hvilket lager følelses-panikk, angst, og de kan slik bedrive psykisk terror slik mot oss. Vi vet da ikke hva vi 

skal holde oss til.  

Vi kan lure, og vi spør oss om det er mer mellom himmel og jord av goder og onder, og med lite ressurser til å oppdage 

alt, så er vi mer utsatte enn vi ønsker å tro. Men støtter folk hverandre i stedet er det ganske utrolig hvor gode samfunn man får 

med en fred som er liderlig god. Alt vi ellers ikke forstår har så klart et stort spillerom av alle typer trosretninger og hva slags ende 

det blir på visa, og slik sett lever vi mye på ryktemaskineri, mer enn at vi lever på å holde en orden som virker godt. Vi utnytter 

nytter hverandre så ekstremt feil, også feil ovenfor naturen. 

Men under normale omstendigheter er alt vi teknisk har lagd i verden et resutat av naturlovenes lovmessige virkemåte. Og 

vi har stor nytte av at det finnes balanse-orden. Følelsene er mer variable da de er blandings-produkter av fysiske virkninger men 

også blandings-produkter mellom følelser, og mye vanskeligere å holde orden på. Hvor sikre, usikre vi er ligger ofte her.  

 

Utgangs-punktet for denne innledningen er funnet av Differensialkraftens funksjon. Den kom til ved 

kritisk analyse av rom-dimensjonen, tids-dimensjonen, bevegelses-dimensjonen, styrke/energi-dimensjonen 

og egenskaper bevisst som preferanse-relasjoner som nyanser og styrke-følelse ved bevissthets-funksjonen, 

og endring i disse tilstander: hvilken funksjon denne måtte ha for å merke noe. Å merke noe er en virkning, 

funksjon. Å tilpasse seg, passe, tenkt som fysiske egenskaper er en virkning, funksjon. At noe virker betyr at 

det er en forskjell og at vi merkeren forskjell: Hendelse, bevegelse virkning, handlinger. 

Dette er ikke mulig uten Differensialkraftens differensial-funksjon, altså en og samme forskjell som 

blir forskjell fra seg, og som fungerer som en vekst-funksjon, eller total uendelig utvokst, som en indre absolutt 

trykkfunksjon fra samme vekstfunksjon, som total ikke kan vokse mer. Den siste funksjonen til denne 

bevegelsestrykk-funksjonen, ekspansjons-absolutten som ikke kan øke trykket mer, er at den utvekslinger 

innvendig som likevektig og balansert kraft og motkraft, eller som bevegelses-energier i lik mengde med mot-

bevegelses-energier. Den fungerer som en konstant drivkraft da funksjonen ikke kan tas vekk. En uendelig 

utstrakt forandrings-kraft, differensialkraft. Dessverre er ikke alle bevegelser bra for våre behov. Trist. 

Forskjell må til for å danne rom-dimensjonen, tids-dimensjonen, bevegelse-virkning-funksjons-

dimensjonene slik som styrke-energi-funksjoner. Allerede ved analysen av en snurrende balls dimensjoner og 

vår bevisste oppfatning av denne kan vi merke at disse har samme punkter eller kontinuitet for hver deler av 

de andre dimensjons-målene og vår bevisste preferanse-sammenligning for hvordan vi merker den samme 

hendelsen. Å se dette hos det snurrende objektet avslører det vi ikke trodde var mulig. Enhetlig funksjon. 
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Sagt på en annen måte. Det er ingen dimensjon, egenskap, bevisst, fysisk, kjent eller ukjent som er 

mulig uten at det er en forskjell. Uten en forskjell får vi hverken like eller ulike, hverken tomhet eller fyll.  

Forskjell som like og ulike, alt og ingenting, 0 og 1, noe og ikke-noe, er-var-ble, det forrige, det neste, forskjell, 

er også eneste muligheten til at logikken kan oppstå som funksjon. Det finnes ingen sammenlignings-

muligheter eller virkende funksjon om det ikke er forskjell, altså hverken statisk eller endringsbar funksjon. 

Uten forskjell ingen like eller ulike, ikke to like og ikke to ulike. Ingen tomhet eller fyll av ulik størrelse. Men 

heller ikke noe som er tomt og fylt. 

Kort sagt; da logikken er avhengig av like og ulike, så er differensialfunksjonen enten den er tenkt stiv, 

uforanderlig, eller aktivt kontinuerlig endrende, virkning, den absolutte ultimate funksjon for at logikk og 

logiske funksjoner skal være mulig. Logikken kan godt være, tilhøre et oppdaget system, mønster, kaotisk 

eller kosmisk funksjon, altså som orden eller uorden, eller vekslende mellom disse to tilstander.  

Orden og uorden knytter vi til oversikt og orientering i bevissthetens sammenlignings-funksjon, som 

også er grunnlagt på å merke forskjellen på like og ulike, altså forskjells-funksjonen som virkende funksjons-

basis for preferanser, egenskaper, virke-funksjon. Det er ikke snakk om noen bestemt egenskap, fordi dette 

oppstår som den graden forskjell vi merker og navngir, eller tenker oss, eller de forskjeller som tilværelsen 

danner som en utvekslende funksjons-mengde. 

Begrepet fornuft har oppstått som evnen til å skille mellom like og ulike, merke forskjellen og er et 

begrep for, og i, oversikt og orientering som er sammenlignings-funksjoner for bevisstheten som også er en 

sammenlignings-funksjon. Vi kaller da like orden og ulike uorden, kosmos, kaos, i den forstand at vi har 

grads-forskjeller i skalaen mellom total orden og total uorden. Fornuft er at vi finner holdepunkter som vi kan 

gjengi for de formasjoner vi merker forskjell på.  

Etterhvert som vi utvikler evnen og systemer der vi kan sammenligne like og ulike, eller registrere 

forskjellen som like og ulike, og sette flere slike sammenligninger sammen, kan vi finne nye holdepunkter, 

eller utgangspunkt for stabile eller holdbare utsagn, som tall, geometri, som enheter og operasjonstegn, altså 

behandlingsveien for sammen-føring og splitting av egenskaper fysisk og bevisst. 

En av de lovene, utsagn, som kommer ut fra differensialkraften er at kritisk analyse og utprøvelse av 

differensialfunksjonen viser at random egenskap av fysiske størrelser som rom, tid, bevegelse og styrke adskilt 

er umulig. At bare om den minste forskjell av enhver egenskap er lik neste likedanne forskjell av samme 

egenskap, kun da kan proporsjonale forhold oppstå i den romtid-energi vi har som en konstant energi, altså 

orden fra bunnen av for mystiske ukjente og logiske kjente funksjoner, selv om enhver funksjon er en logisk 

funksjon fra bunnen av.  

Mens om vi har random funksjon for det forrige og neste, så vil aldri punkter, egenskaper, kontinuitet 

følges med hverandre eller komme sammen, eller samtidig, og rom og tid, energi og bevegelse, egenskaper 

vil være splittet fra hverandre i en fragmentert funksjonalitet som ikke stemmer med hverken mystisk eller 

logisk funksjon og kan hverken skape orden eller kaos, fordi ingen preferanser har en forbindelse. 

Proporsjonale forhold blir umulig.  

Når vi snakker om kaos og kosmos i fysisk forstand så har vi fremdeles samme energi intakt som 

sammenligning mellom de to systemer. Når vi snakker om bevisstheten snakker vi om den uendelige 

kombinasjon av egenskaper som befinner seg innenfor en total og endelig uendelighets-mengde av variasjoner 

som bevissthetspreferanser som kan føles og merkes som sammenlignings-funksjoner i bevisstheten. 

Dette betyr videre at hver eneste logiske sats må i utgangspunktet bygge på forskjells-funksjonen, der 

vi vet om resultatet, funksjonen er den ene og samme som husk-sammenligning eller at det er to like eller to 

ulike som er forskjells-funksjonaliteten. Og denne forskjells-funksjon bestemmer både retning, vei-funksjon, 

behandlings-vei, metode, og om det er to like eller ulike som sammenlignes, eller merkes som en forskjell, at 

dette gir grunnlaget for funksjon eller ikke-funksjon, eller for begrep som 0 og 1, eller alt og ingenting. Altså 

de praktiske og bevisste funksjoner vi søker å merke forskjell eller en orden i.  

Med denne funksjonen som merker forskjell som like og ulike, en sak eller ikke-sak, så kan 

oppfattelsen søke etter like enten det er første gang vi oppfatter noe eller vi kjenner det fra før, å huske fra 

øyeblikks-opplevelse til søk etter like, ulike, eller fra oppfattelsen til lagret preferanse av like eller ulike. Om 

samme signal responderer i samme modus mellom sammenligning og preferanselagring, så vil dette samme 

signal være preferansen vi har identifisert som lik, og uten slikt funn så er det ulikt.  

Like og ulike som sammenlignes vil slik gi grunnlaget for kjent og ukjent, sammenlignings-

funksjonen, som også er det vi kaller gjenkjennelsen. Husk og bevissthet.  
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Med like og ulike som sak, ikke-sak, 0 eller 1, alt eller ingenting, eller større-mindre enn preferansen, 

styrken på samme vis som lik eller ulik, så vil vi kunne danne de logiske variabler: Og, ikke, eller, enten-eller, 

både-og, hvis, gjenta, er-lik, er-ulik, og samlefunksjon og splitte-funksjon, behandlingsvei som lik og ulik, 

eller som vi kaller operasjons-metoden. Preferanser bør jo likt det Aristoteles sier, følges opp at de relativt 

saksrettede målemetoder og måleutstyr er tilpasset saken som gjerne skiller seg fra andre saksforhold. 

Men både logikken, oversikten og sammenligningen, er avhengig av disse grunnfunksjoner for at 

dimensjoner, aksiomer, preferanser og funksjoner, egenskaper, styrke og energi skal oppstå som bevisste 

sammenligninger og fysiske tilpasninger som er to typer av samme funksjon, sammenligning. Vi skal nå se 

på følgende faktorer som har ført oss inn i logikkens verden. 

Eksempler: 

Planter er like, årstider gjentar seg, kretsløp og krysning av arter, at vi vil holde orden, behovet so 

egenskap for å holde orden navngi og telle, kommunikasjons-forskjell, altså at vi kan formidle forskjell i de 

former og mønstre, strukturformasjoner som vi oppfatter som begrep om bevisste og fysiske funksjoner. 

Vi finner punkt-tanke og kontinuitets-tanke, orden og uorden kaos og kosmos, fornuft og logikk, 

mystikk og ulogiske funksjoner som kjent forstått sammenheng eller som ukjent ikke-forstått sammenheng.  

Vi finner videre likevekts-utvekslingen til Anaximenes, likeensheten til Anaximander, like og ulike 

parr hos Heraklit, og verdensfornuften som skiller ut forskjeller og bevissthetens livs-egenskap, sjelsevnen, 

som funksjon å se forskjell på det som skiller seg ut av verdensfornuften som alt og bevisst er en del av hos 

Anaxagoras. Og her sammenlignes videre graden av uklarhet og klarhet, anelse og full innsikt, som Sokrates 

og Platons forestillinger av dette med fysisk verden og bevissthet og moral. Hva forskjellen er og når og hva 

den kan sammenlignes med, induktiv og deduktiv sammenligning. 

 

Med Aristoteles så sikres syllogismen som logisk funksjon for like og ulike, der like grunnlag gir 

funksjon og konsekvens at det like grunnlaget er der. Regnet som deduktivt, men som utsagn så er det 

induktivt. Det må verifiseres, falsifiseres i begge tilfeller som utsagn og som ny oppdagelse eller kjent tilfelle. 

Syllogismen kan utvikles i alle matematiske og geometriske grener og måle-teknikk for teknisk utstyr, 

samtidig som At tall, matematikk og språk gir oversikt til sammenligning av like o g ulike i alle tilfeller. Som 

struktur og funksjon egenskap og virkning. 

Alle matematiske fremskritt benytter, denne logikken av sammenligningsform. Arabernes, den 

sumeriske, astronomien med bevegelser, Pythagoras, Euklid, Arkimedes Galilei, Newton, Leibniz, Euler, 

Gauss, Lorentz, Einstein og senere fysikere og matematikere. 

Leibniz må nevnes spesielt for her vil vi finne den første logiske matematikken, og der Booles algebra 

og deMorgans teorem må nevnes, og at det har lykkes å sette dette opp for differensial-beregninger av samme 

type som den mer analoge funksjonen til alminnelig matematikk. Og i utgangspunktet er Arkimedes og 

Newtons matematikk om tetthet og tyngde, avhengig av den samme differensieringen som sammenlignings-

preferanser stadiene eller snittet av denne, for akselerasjon-smasse-beregninger.  

OBS: En preferanse er noe som skiller seg ut fra annet slik at vi kan kalle dette ved et hjelpenavn, 

struktur, form, forestillinger, ide, fysisk, bevisst, alle slike begrep som ikke har noen definisjon utenom at de 

er samlebegreper for noe vi kan oppfatte, altså sammenligne, at vi har en sorterings-funksjon som merker 

fysiske og bevisste virkninger, funksjoner. Dette er uansett kjent og ukjent, virkelige bevisste og fysiske 

funksjoner enten det er fantasi eller virkelighet, fordi at de viser jo en virkning eller struktur, bevegelsesform. 

Referanse: Når vi har en eller annen preferanse, eller flere, så kan vi i det minste merke oss retninger 

som begrep om til og fra et objekt, eller styrke-grader innover eller utover til en preferanse. Likedan kan vi 

gjøre det samme med forholdet mellom flere preferanser og endringer i slike tilstander for en eller flere 

preferanser.  

Dette som vi her kan kalle forhold, relativitet, stivt eller endringsbart, er sammenlignings-funksjoner, 

at vi kan nytte en eller flere til å sammenligne strukturer, avstander, styrkevirkninger, egenskaper med, som 

like og ulike, og der sammenligningsfunksjonen ved å ta utgangspunkt i en eller flere bestemte preferanser og 

deres virkninger, gjør slik sammenlignings-funksjonen til en sorterings-funksjon, stort sett ved bestemmelse 

av minst et av disse preferanser og posisjoner som sammenlignings-utgangspunkt.  

Det holder med at vi har et fast eller flytende utgangspunkt, for eksempel en stiv gjenstand, et fast 

begrep, en jevn eller ujevn bevegelse vi oppfatter gangen i, endringen, eller en tåkete eller smeltende effekt 

fysisk, at vi har et usikkert begrep om noe. Vi kan tenke oss dør lukket, dør åpen, bryter av eller på. 



 

 

493 

Det kjente og det ukjente, logisk og mystisk, vil slik få et omriss som en kilde eller virkning 

sammenlignet med en oppfattelse vi alt har registrert som virkning og kilde, stort sett gjennom erfaringer, men 

sanser, behov, nervesystem og bevegelser, styrke-endringer og hjerne-funksjoner, viser at vi er født med et 

ganske stort og sorterende virknings-apparat fra fødselen av.  

Dette systemet merker faktisk forskjeller, uten at det betyr at dette først og fremst er oss bevisst, eller 

direkte en bevissthets-funksjonell sammenligning, men ellers et godt utgangspunkt for å merke forskjell og 

lære om forskjeller, etc, lagrings-rekkefølger, virknings-rekkefølger: Husk, Minne, bevisst og fysisk. Ett arr, 

en skadet nervecelle, er eksempler på at vi vet at forbindelse fysisk og bevisst virker, og både vårt fysiske og 

bevisste begrep gjenkjennes som husk, memory, i tillegg til de endrende funksjoner bevisste og fysiske 

virkninger har fått grunnet det som har skjedd. 

Logikken eller logikk oppstår altså som gjenkjennelser av like arter og hendelser i naturen, og når noe 

i naturen ikke er likt som arter og hendelser, og at det samme gjelder som likt og ulikt av alle egenskaper. 

Eksempler kan ofte gis som gjenkjennelse og som at vi finner at noe passer eller ikke passer sammen. Vi kan 

ofte oppfatte noe som stivt, eller deterministisk, uforanderlig, om vi har to stener, med knekksone, som viser 

seg å passe sammen, og vi vil da mene at dette er en og samme sten som er knekt.  

Videre vil byggverk fra alt vi har av huler og hytter, og hvordan vi innreder slikt, bygger opp noe her, 

være slik at det ene skal passe med det andre. At vi får noe til å passe sammen gjelder altså alt fra byggeklosser, 

figurer og former, til handlinger slik som at pil, bue og streng passer godt sammen til bruksområdet sitt. 

Oppfinnelser er å sette sammen en eller flere saker, i andre tilfeller at det tilpasses ved at vi reduserer noe av 

en form så den passer til noe annet, eller det som den kan brukes som. En kopp, en steinøks, og i moderne 

tilfeller biler, fly, datamaskiner.  

Handlinger er det likedan med. I og med at å navngi en gjenstand er en henvisning, orientering, peker 

til en gjenstand som en stein, og vi benytter lydspråket «steinen», og har lært dette som at vi skal se på en slik 

type form, eller en art, så vil lyden nå ha blitt tilpasset steinen eller formen vi snakker om. Det samme gjelder 

navn på kultur-gjenstander og på behov og følelser. Vi finner likheter ved angst, som at det er en redsel for 

edderkopper, for stup, høyder, for vann, for insekter, for ville dyr i skogen for fiender, dårlig luft.  

Om vi sier til en annen person at denne skal bære stenen til hulen, så vil det å løfte, kjenne på, merke 

tyngden og muskel-anstrengelsen, samt retningen til hulen, være koordinater for handlingen med steinen. 

Dette er hva som passer med å bære steinene til hulen, det å bære en stein, og at steinene er den gjenstanden 

som vi har blitt kjent med eller navngitt for å passe til og sammenlignes med nettopp steinen. Her er både 

handling, og sikkert alle hendelser også, tilpasset den funksjonelle virkningen som handlingen og hendelsen 

har i forhold til saks-preferansene vi har navngitt, eller peker på, der syns-inntrykket kan bli den angivelige 

sammen-lignings-funksjonen som passer med saken.  

På samme måte vil alle fysiske bevegelser og feltvirkninger i naturen ut fra sin styrke og virkning finne 

balanse-punktet, likevekts-punktet, det vil si at de har den bevegelse og virkning som er tilpasningen mellom 

kraft-styrken til alle legemer som finnes og beveges i den fysiske verden så langt vi kjenner til dette. Men 

poenget er at det passer, tilpasses, er tilpasset, og at benevnelser ord og rekkefølger på dette tilsvarer det som 

skjer fysisk eller som bevisstheten oppfatter og orienterer seg etter om det samme. Praktisk oppfatning. 

Følelsen angst, vil kunne gjelde for alle tilfeller der vi har angst for noe, som hvordan type følelse vi 

har, til forskjell fra noe som virker veldig godt eller vi blir glade av, slik som en is, dessert, god middag, god 

seng, god klem, gode lukter, trygghet som en god følelse for holdbarhet og virksomhet uansett hva og hvordan.  

Fra tidenes morgen har form og hendelse, handling som like og ulike som ved å peke til, eller navngi 

med lyd som blir ord, og mengde som et utrykk med et ord eller ved å holde opp tre fingre, gitt oss orden på 

dyr, unger, fiender, mat, klær, og handlings-mønstre utrykt, eller som ord tilpasset sakene, metoden vi utfører 

noe på, som løpe, gå, hente, bære, svømme, hoppe, bygge, og for alle begrep om hva vi kan og det å kunne 

sammenligne noe for å velge. At det er noe vi ikke kan går også ofte an. 

Lyst og behovs-signaler gir oftest grunn til å velge, også når vi står foran et plutselig valg. Og det kan 

fort være slik at vi ikke vet hva vi skal velge, eller om det er aktuelt for oss å velge. Funksjonen går ut på å ta 

en avgjørelse eller ikke i valgmaterialet, eller gjøre noe annet. Etter hvert blir tall, summering, regnskap til en 

viss metode i samfunnets bytte-funksjoner privat eller sosialt, og ut fra behov for det vi trenger, eller ikke. 

At noe gjentas på samme måte er også det som får frem en fot som passer, centimeter som passer, liter 

som passer, kg som passer, bevegelses-fart og tid som passer, slik som sekunder eller timer. Er målet vi bruker 

for stort, så passer det oss ikke. Dette med å finne like enheter er en måte å sammenligne like på for at noe 

skal passe eller tilpasses noe.  
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Vi må se forskjell på like og ulike som sammenlignings-funksjon for å klare dette, og handle og virke 

funksjonelt på samme måte for å få dette til som bevisst kommunikasjon og som behandling av fysiske 

tilstander og benevnelser på fysiske hendelser. Det er viktig å forstå at bevisst sammenligning og fysisk 

tilpasning er helt like funksjoner.  

Å sammenligne betyr at en tanke, et begrep skal passe sammen med et annet begrep, og at å tenke er å 

finne tilpasningen, baansen som gjør at a matcher med b. På samme måte som at planke a tilpasses til planke 

b. Og en fysisk-bevisst kombinasjons-handling der det er umulig å få til noe om kun det fysiske eller kun det 

bevisste er til stede, er når vi har hammer, spiker og planke som vi skal sette på plass på vegg-bjelkene. Om 

hammer, spiker og planke fysisk er alene skjer det ikke noe slikt.  

Og har vi bare bevissthetens sammenligning, men ikke det fysiske, redskap og planke, så hendr det 

heller ikke noe. Bevisstheten vår og det fysiske må jobbe sammen. På samme måte som at v må lage en bryter 

som kan være av eller på, og på samme måte som at vi bevisst må slå fysisk på bryteren for å få lys på og 

bevisst fysisk må slå av bryteren ved å slå den fysisk av. Alt i hele verden gjøres slik, selv om noen ønsker at 

det skal gå fortere å bygge hus og trafikklys i alle gater kun ved å tenke, altså telekinese, telepati, som for å få 

alle til å forstå at de må ta seg sammen. 

Dette med fysisk natur fungerer slik at om det ikke finnes forskjell, skjer det ikke noe. Vi ønsker at en 

gjenstand skal beveges i en retning men da det ikke finnes forskjell som rom, eller i rommet, så kommer ikke 

gjenstanden til det neste. Det blir ingen bevegelse i fysisk natur. Om vi vil bevege denne og det er forskjell 

som rom, så kan vi flytte denne, men det går i naturen ikke an uten styrke, drivkraft.  

Uten forskjell, så hender det ikke noe, ikke noe skjer, og styrken får ikke flyttet gjenstanden. Når 

strekning og bevegelse er faert med fysisk tidsmål for dette, og heller ikke dette skjer, eller på en tid, så er 

både veien og bevegelsen stiv, og da hender det ikke noe. Om vi ikke har gjenstand der, så får vi ikke flyttet 

en gjenstand. Det samme er det med om vi vil flytte en gjenstand men at romsligheten til gjenstanden står 

igjen på stedet slik at gjenstanden størrelse ikke finnes mer i rommet.  

Og om energien står igjen, teetheten, styrken, så flytter bare omrisset til formen seg uten noe innhold. 

At rom, tid, bevegelse, og styrken/energien må flyttes likt samtidig, viser at disse dimensjonene er et produkt 

for de fysiske gjenstander, at hvert punkt inneholder både bevegelse, tiden, styrken og bevegelses-stedene 

objektet har. Og til slutte til det neste, uansett hva man tror om tid. Det var også en som mente at det ikke var 

likegyldig hvilken rekkefølge hammer, spiker og planke ble brukt. 

Om det ikke er en forskjells-funksjon i bevisstheten, så vil alt som skal hende eller som oppleves, bli 

stående stille i bevisstheten. Vi vil da liksom bar stå og si «og, og, og, og», men at det er ikke noe forrige eller 

neste en sammenstilling eller en årsak-virkning-rekkefølge, og dermed heller ikke noen mening. Og det er det 

samme med at bevissthets-innholdet, det virkning hendelsesretninger, endringer, og dets tregere eller hurtigere 

løsninger/tanketid, og eventuell forskjell i egenskap, styrke her, slik som følssomhetgraden ovenfor dette 

innholdet, at dette også er et produkt, og at denne tenkningen ikke kan hende om de andre faktorene ikke er 

der.  

Uten forskjell; ikke form eller hendelse på begreps-sammen-virkninger, mening, årsak-virkning. Dette 

må være til stede. På den anne side så har det fysiske og bevisste da et spørsmål ved hvordan det kan være til 

og virke, altså ha disse forskjellsegenskaper. Det er jo hva fysikere og bevissthets-forskere, fysiker og teolog 

har lurt på, og ikke finner svar på. Dette har jeg forklart i Differensialkraften og Forandringskraften. 

Med enheter, tall, posisjon for mengde-økning, samt skrifttegn for ord, eller for bokstaver enkelt-lyder, 

og som settes sammen så kan vi få rekkefølger på handlinger og saks-forhold, altså sammenstillinger og 

sammenhenger, etterfølgende virkninger, funksjoner. Om det skal skje en forskjell av preferanser og 

bevegelser, handlinger og hendelser, så vil disse beskrives slik det passer med rekkefølgen. Om dette virker 

aksepteres dette som riktig årsak og virkning, og om det gjelder følelser og behov bevisst så kaller vi dette 

kommunikasjon, et forståelses-språk for begrepet mening.  

Da eksempel a samles med b, og beveger seg mot c, så vil bevisst tenkning slik kunne gjentas for 

mange fysiske systemer vi kan sette opp til å tilpasses og beveges på samme måte, der a og b sammen, beveger 

seg mot b. Det lar seg gjøre å kombinere noe bevisst og fysisk, slik at vi får noe til å skje, enten det er kjele 

med lokk som bæres til kokeplaten, eller om det er motor pluss bensin i en bil, eller en funksjon hos en ny 

oppfinnelse. Det går ab å finne opp noe med tenkning som sammenligningsfunksjon, og behov og virkninger 

som mål og mening. 
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Begrepet mening er ment som at det uansett er en virkelig funksjon som fører til en annen eller er 

forbundet med en annen, slik at ubehandlede menings-begrep i religionshistorier, eventyr, praktisk dagligliv 

som fungerer selv om vi ikke vet hvordan, allikevel har en årsak-virkning. Men menings-begrepet er ikke 

definert slik, og fungerer ikke automatisk for å fortelle hvordan årsak og virkning kan virke eller er til, og 

heller ikke at en tenkt årsak-virkning er riktig eller gal. Så både mening og årsak-virkning må videre-behandles 

av oss, både personlig og som et fag, om så universitets-studium.  

Mening og årsak-virkning kan ikke erstatte hverandre. En mening kan være annerledes enn årsak-

virkning, og den kan gi noe annet enn årsak-virkning. En mening er altså en smule slappere med mulig 

unøyaktighet enn det årsak-virkning er. Fordi en mening er selv et resultat av årsak og virkning, og da er det 

ikke sikkert at dette passer sammen med den saken vi skal få til som har årsak og virkning. Både meningen 

og en fysisk tilstand er alt tilstede, men behøver ikke å passe nøyaktig til hverandre.  

At vi ikke klarer å løfte steinen selv om vi mener dette, eller at steinen ikke passer til der vi vil ha den. 

Så målet er ikke det samme som den faktiske årsak-virkning. Men årsak virkning som rekkefølge er noe annet 

i basis-funksjon enn det meninger og fysiske tilstander virker som de er, at bevissthet og fysiske forhold som 

regel skjuler flere funksjoner og virker ofte noe annerledes enn det vi tror det gjør. Men tilpasningsgradene er 

alltid der. 

Det er altså slik Arisoteles vil finne ut i hvilken grad bevissthet og de fysiske forhold passer sammen, 

at vi sammenligner like og ulike, og at han skaper det som kalles de logiske syllogismer. Dette er som kjent 

et utsagn 1 der Alle grekere er mennesker, og utsagn 2, alle mennesker er dødelige, og konsekvensen at da er 

alle grekere er dødelige. At basisen er lik, og utfallet av alle syllogismer er sanne enten det er løgn eller sant.  

Er det løgn så må et teoretisk eller fysisk eksempel verifisere dette, men som metode fungerer 

syllogismen som et av de beste arbeidsredskaper, eller handlings-orienteringer også for funksjoner. Innholdet 

av disse like og ulike som sammenligning der like pelles ut som konsekvens, er at disse like og ulike stemmer 

godt med Leibniz totallsystem, binære tallsystem, funksjon av eller på.  

Leibniz bruker rett og slett, slik som Ada Lovelace og Boole bruker dette, og senere deMorgan, 

Aristoteles syllgismer på det å åpne og lukke, gi funksjon eller ikke-funksjon, som 0 og 1. Da, med flere som 

har arbeidet med matematikk og logikk, så lager Leibniz totallsystemet og etterfølges 100 år snere med Booles 

oppsett for 0 og 1, for en funksjonvei, og eller for to funksjonsveier som går mot samme mål. 

Leibniz mente dette kunne stilles i posisjoner som all annen matematikk, at en og en funksjon telles, 

og at vi kunne jobbe os fremover på albuene heller enn å bruke alle ti fingrene. Han innfører 0 og 1 tenkt som 

funksjon eller teller, og samtidig at dette fungerer som med posisjoner likt titall, men her at to stykker gir en 

1 i posisjon 1, men også 1 posisjon 2, at hver posisjon slik dobler verdien, istedet for 10-dobler, som da gir at 

1 posisjon 3 betyr verdien 4, og så posisjon for 8 og 16 også videre. Med andre ord at hver posisjon er en 

dobling av mengden i forrige posisjon. 1000=8, og 1111=15. (1+2+4+8). 1010 er en 8 og en 2 som er 10. 

Dette er det som gir grunn til at Boole og deMorgan får en logisk funksjon som trenger et matematisk 

system for funksjon, divisjon, alt vi sammenligner med alminnelig matematikk. Og hvor det oppstår problemer 

med det samme. Sannsynligheten kommer jo videre inn i disse sammenhenger, hva velger vi å sammenligne. 

Hva tas for gitt eller ikke. Altså bruker vi riktig funksjon, og er verdien av funksjonen riktig. Her må 

alle mål være riktig. Plankelengder eller elektron-spenning i transistorer digitalt. Veien noe skal gjøres, slik 

som pluss, minus, ganging, hadde man ikke gode tegn for før med Descartes rundt 1620-40. Leibniz finner 

også opp den moderne differensiallignings-formelen ut over Newtons metode, og Leibniz formel er den vi 

benytter i dag. 

Hva vi kan si om logikken ut over alle logiske sammenligninger vi har overhode for alt i sammen-

ligningen mellom at vi har like og ulike og kan sortere, sammenligne slikt i grupper, arter, ordener, lage 

tabeller, finne proporsjoner, størrelses-forskjeller, er at logikken i forskningen søker etter orden, oversikt og 

orientering, det vi kaller fornuft, for å finne noe å sammenligne med så godt vi kan. Kortest kan dette beskrives 

og fungere som mest mulig faste holdepunkter for sammenligninger, og dette gir oss funksjons-beskrivelser.  

Funksjonen, hvordan noe virker i forhold til hverandre, er her viktigst. Både bevisst, praktisk, teoretisk, 

teknisk, så betyr dette at vi vil dekke et eller flere av våre behov som vi er født med, slik som alle sanser og 

grunnleggende primære behov, som mat, klær, hus/ly, pust, kunne bruke sansene på alle måter, og vi ønsker 

stort sett å forsterke sanser og behovs-holdepunkter gjennom det vi kaller nytte-bruk.  

Nytte-bruken er ikke ensbetydende med holdepunkt for alle fysiske og bevisste funksjoner vi har eller 

naturen kan oppvise, slik at vi er ofte på etterskudd av den faktiske virkelighetens totale funksjoner.  
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Dette betyr at forklaringen til hvordan noe fungerer fra bunnen av og innerst inne kan ligge ute av syne 

for oss, og at vi ikke har klart å ta dette i bruk, eller til noen nytte. Allikevel kan vi godt innse at de egentlige 

funksjoner fungerer, virker, en god del annerledes enn det vi tenker oss. Selve posisjonsregningen eller 0 eller 

1 i hver posisjon betyr kun funksjon eller ikke-funksjon likt som bryter av eller på eller at en port er lukket 

eller åpen. En bryter kan vippes opp eller ned, eller en magnet kan vippe mot den siden det er elektrisk 

spesnning på. Begrepet swith, bryter eller vippe, kommer av dette, og kan brukes for mekaniske systemer som 

å vippe i gjen en luke, en port, eller lukke og åpne for funksjon, slik som port åpen eller lukket. 

Dermed kan man bruke totall-systemet for en og en funksjon, eller to eller flere slike funksjoner 

sammen for at en funksjon er på, åpen, eller av, lukket både med tanke på mekanisme flytt, og for elektroniske 

flytt. Dette kan bety å flytte en spake, stang slik at en lås går opp, eller en veivaksel kobles til, en stang når 

frem til et møllehjul som drives av et annet skovlehjul i fossen. Det ka også bety flytt av to tannhjul inntil 

hverandre, eller at en kjede kobles til, et hjul kobles til, et stempel eller mekanisk vippe med hammer på. 

Men det kan like gjerne bety at vi kan få spenningen til å flytte seg til en annen posisjon, lignende 

bryter av og på, at om spenning et sted fungerer slik at spenning får både dennetil å slukke samtidig som at 

neste posisjon slås på i andre enden av samme bryter. Spennings-terskler slik styrer grenseverdien til spenning 

mellom to materialer inne i en diode eller transistor. Transistorer har tre innganger slik at det midterste sjiktet 

kan styre om midtsjiktet skal slipe strøm igjennom eller ikke, men også at det samtidig skal slå av eller på den 

neste transistoren gjennom om det kobles, eller er strøm på dennes midsjikt.  

For at alt i en krets skal fungere likt er det en spenningspuls som kan nå frem til alle transistorenes 

midtsjikt i hver krets. Denne pulsen kalles klokk-puls, clock-puls. Hvor fort denne kan switche kan styres av 

foreksempel ett krystall som har 60.000 svigninger pr sekund, eller så sakte vi vil gjennom spennings-

utladning av en kondensator og motstand. Nå kan man lage ønskede kretser for mange funksjoner som skal 

slås av og på. Man kan også lage opprom på magnetskiver eller transistor-plasser som fungerer som lagre, 

husklagre, utskrift, bilde-form. Eller gjengi lyder eller pip. Radiobølger som signal fra digitale mobiler for 

lyd, samtale eller tekstmeldinger. Andre funksjoner kan gi klokkpuls når alle funksjoner skal fungere som er 

satt i på-stilling der hver operasjon går unna på 4 giga-dels sekunder. 

Tro og viten bygger på tillit, at vi mener at vi kan stole på funksjoner i slike begrep, og nettopp at vi 

tror eller vet hva som er eller kan være til nytte. Men de fleste oppfatter at det er, eller kan være, usikkerhet 

knyttet til vår tro og viten. I denne sammenhengen forsøker vi å finne, få oss hjelpemidler, som kan gi større 

sannsynlighet og sikrere holdepunkter gjennom planer, drøftelser om tekniske og sosiale virke-midler. 

Opplæring er slik en logisk funksjon for å ha språk og fysisk øvelse, videre spesialiseringer, slik at vi 

kan mestre å handtere det vi står ovenfor bedre. Kalles pedagogikk, med tro på, og undersøkelse av hvilke 

metoder som fungerer best og raskest. Eller huskes best.  

I slik sammenheng er det snakk om hva som kan fungere sammen fysisk, oppfinnelser, og til hvilke 

behov som det er bruk for, og både teknisk og bevisst så fungerer dette som utvekslinger, noe som gjelder for 

blant annet all kommunikasjon og hukkomelse. Altså språk og handlinger. Men også aksjon-reaksjon. At det 

er sender-funksjoner og mottaker-funksjoner, enten det oppfattes, vektlegges, eller ikke.  

Det meste rundt oss sender signaler, slik at sortering, sammenligning, er betingelse for at vi skal kunne 

velge i noe, og at det er viktig for oss å finne ut hva som er mest viktig, relevant, for våre behov. På den annen 

side finnes det nok av tilfeller som ikke dekker de primære behov, og de følelser, sosiale forhold, tekniske 

forhold vi har på vår planet, slik som at et sort hull i verdensrommet som er beregnet til 1 milliard lysår unna, 

ikke kan sies å ha så stor innvirkning på dagliglivet vårt. Men de kan holde galaksens stjerner på plass. 

Men i den forstand at vi skal forstå hvordan kosmos virker, og med utgangspunkt i at fysiske lover 

fungerer likedan ut over det meste av det kjente himmelrommet, så kan vi ved å studere det langt unna oss, 

som en likhet med å se oss selv utenfra, og slik sett avsløre hva som skjer med oss lokalt ut fra slik funksjons-

observasjon, astronomi, og også kjemien, kvante-forskningen, og nye saksforhold vi kan mestre eller forstå 

en funksjons-sammenheng i. 

Logikken settes altså i bruks-sammenheng, inn i systemer, oversikter, funksjoner, og som oftest flere 

funksjoner i kombinasjon. At vi har føde, mat, og at vi konsumerer dette og tilfører kroppen energi. Slik sett 

blir bruk og funksjons-virkninger knyttet sammen, og stort sett både i språk og tekniske nyvinninger. Logikken 

er slik sett at noe kan virke som bestemte funksjoner, at vi kan utrede disse, sammenligne bevisst og teknisk, 

å finne ut hva vi kan bruke eller ikke som veiledning, der en av disse feltene er å dekke våre mest ordinære 

behov.  
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Et av disse er orientering, og forsøk på å finne riktige eller lettvinne løsninger, eller i alle fall at noe 

kan løse en oppgave bevisst, eller fysisk, men som vi ikke kan gjøre like lett uten maskiner eller spesial-utstyr. 

At fornuften kommer inn i bildet betyr bare at bevisstheten er en sammenlignings-funksjon uansett. Å forstå 

noe betyr at vi har funnet en god sammenligning med noe, sammenheng eller rekkefølge i noe, og som vi kan 

huske, eller lage husketabeller eller oppslag til. All orientering, veiledning. I en forståelse som har ulike grader 

av likhet mellom bevisst og fysisk tilfelle, hvor godt det kan tilpasses hverandre er typiske eksempler på at vi 

forstår noe, der full forståelse betyr «likt med», «=». Og oftest kan vi bare få tilnærmet likt, eller halvferdige 

løsninger, men som kan være innenfor bruks-nytten allikevel.  

Nytte-begrepet i seg selv har ingen holdepunkter. Kun hva som er de holdbare sammenligninger som 

virkelig virker, og dette finner vi jo ut mer stadig nytt om. Fornuften betyr at vi velger ut det som er mest 

brukbart, nyttig, viktig, eller mest lettvint, eller mest ordens-fullt i forhold til bevisste og fysiske funksjoner, 

best oversikt, best løsninger. Slik sett er fornuften det samme i mytisk tid som i moderne tid, at vi finner de 

mest riktige, sanne, viktige, helst gode løsninger som fungerer for oss av hva vi kan bruke rundt oss, og hva 

vi bevisst kan komme på.  

Fornuften må altså trekke ut det som er mest relevant, eller best virkende til saksforholdene, 

beskrivelser og løsninger, som skal hjelpe til i kommunikasjon og forståelse. Forståelsen rekkefølger av årsak-

virkning, eller tilpasning, sammenligning av alt vi oppfatter som vi kan forstå slik, huske, vil altså bli utsatt 

for en ny analyse, sammenligning om hva det er som best passer til forholdene. For eksempel i et samfunns-

maskineri, i forhold til livssyns-grupper, i forhold til hele det økologiske systemet vi lever i, slik som vårt 

næringsgrunnlag, bevisste og kroppslige muligheter til at vi får noe på plass i tide.  

Dette er en viktig del av fornuft og virke, at vi rekker å gjøre noe, og både Aristoteles, Leibniz, Einstein, 

Wittgenstein, og Bergsson, samt Heidegger, legger veldig stor vekt på hva tiden, tidsnok, hva hastigheter som 

er vei ganger bevegelses-tid/hastighet i rom, og ved følsomhet hos mennesker, og våre behov, at vi får mat 

eller luft i tide, eller hjelp mot en sykdom i tide, hjelp før greinen knekker.  

At tidsperspektivet er viktig for hvor lenge vi synes tid virker om vi har vondt i magen, eller at vi 

rekker å få på plass et klesplagg eller ly før vinteren, at tiden i alle sammenhenger stort sett er av viktig 

betydning som en faktor ved hendelser og handlinger. Stort sett er det smertens lengde og styrke som varer 

lengre enn vi ønsker eller har opplevd tidligere, eller hvor fort vi mener smerte skal gå over. Vi får behov for 

rask løsning og da blir ventetiden lengre for følsomheten og behovet vårt enn hva vi trenger normalt. 

Naturen og vi bruker tid, hendelses-lengder, både bevisst og fysisk! Tid til å tenke, tid til lære, tid til å 

huske, minnes, tid til å føle på forskjellige opplevelser. At smak, lukt, hva vi ser, kjenner, tar tid. I vitenskapen 

er bevegelser den ene faktoren vi har å holde oss til, og rom-utstrekningen en annen, samt styrke-form-

energier, som eksempel fysiske objekter og deres kjemiske og fysiske feltvirkninger som naturens og 

biologiens virknings-funksjoner. Alt dette har reaksjonstid, slik som alle stoffer, og våre bevisste, kroppslige, 

og psykiske funksjoner. 

Her er tid aktuelt, og ikke helt lite som det vi finner felles for alle fysiske lover, at energi-styrken er lik 

massen ganger kvadratet av lyshastigheten. Lyshastigheten er 300.000 km/sekund. Sekundet kommer altså 

inn som et mål vi har lagd for hvordan det forrige og det neste fungerer i rekkefølger, hendelser og handlinger, 

som et mest mulig bestemt enhetsmål å sammenligne med, alt som skjer i en avstand, eller i forhold til en 

avstand.  

Bevisst kan vi ha forskjellig operasjons-tid, men skal vi bevege oss og gjøre noe, da kommer den 

fysiske reaksjonstiden inn etter nettopp de fysiske lover og deres balanse-utvekslinger med hva vi foretar oss 

fysisk. Dette er vi ikke like klar over da det er stor forskjell på hvor raskt forskjellige mennesker reagerer ved 

å løpe, svømme, håndtere en bil, taste på maskin, tempo vi lærer med til ulike tider, og hvilke egenskaper som 

vi er født med som har fordeler og ulemper selv om de trenes opp. 

At vi kan sitte og skrive hele dagen på samme plass, mens alt annet beveger seg rundt utenfor, men at 

vi kan sammenligne tiden for skrivehandlinger og tenkning med tiden for de bevegelser som fungerer utenfor. 

I mange tilfeller er bevisstheten og de fysiske bevegelsesforhold og tyngder det viktigste for at en handling 

eller forståelse av denne, skal kunne reagere i tide. Behovene våre, sansene våre er knyttet opp mot tiden, og 

endring i følelser og behov ut fra for lite og for mye av noe er knyttet opp mot tiden.  

I fysisk sammenheng er tiden bare en bevegelse, en bevegelses-takt, som alle andre bevegelser skal 

sammenlignes med. En oppfinnelse og ide tar som oftest tid, i en eller annen form, forskjellen fra at noe ikke 

er sammensatt til det er sammensatt og presentert, formet, laget. 
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At noe skjer er forskjell fra slik det var og er, slik en form for tid, eller årsak-virknings-rekkefølge. At 

vi husker noe, betyr at husk er en tids-funksjon i den forstand at vi lærte noe en gang, eller fikk det frem 

bevisst en gang, og at husk skal tas frem når det er aktuelt, eller kommer på det da i en gitt anledning, tidspunkt. 

Vi opplever ofte at vi husker noe for sent, slik som at det kan ta tid før vi husker at saken var farlig. Da sier vi 

at vi oppdaget det for sent. På en mattematikk-prøve tar det også tid. Selv for de med best IQ og superhjerner. 

Dette viser at det meste av det vi kaller raskt som tanken, øyeblikkelig, gjerne tar noe tid, men som regel 

raskere enn til vanlig. 

Logikken, fornuften, orden, oversikt for hendelser og handlinger der vi finner faste holdepunkter er 

grunnlaget for at vi i all forståelse sorterer ut, eller benytter det vi mener er best egnet som saks-forhold og 

virkning av dette til behov, saksforhold vi møter. På sett å vis en slags moral-funksjon i holdbarhets-

perspektiv. Vi kan også gjenkjenne gjentagende kaos-mønstre, noe som vi ikke lett finner en praktisk orden 

eller nytte i.  

Men da slike funksjoner av kaos, rot, uorden, at noe går i stykker, eller ikke lar seg handtere, er altså 

ikke den beste sammenlignings-funksjonen og oversikten å benytte, slik at de faste holdepunkter av like 

funksjoner, fysiske lover, det som lar seg gjenta som like og som orden, det er også det som er holdepunktet 

for alle logiske funksjoner som vi kan sammenligne med. Men vi lærer veldig mye av å feile: eksperimentelt 

som prøving og feiling, slik vi fomler i hus, i bygater, i skoger, og lærer av at vi slår oss, eller går oss vill, 

eller bruker opp alle pengene våre. Samt blir utsatt for forbrytelser eller vold. Natur-krefter. 

Logikkens mål er funksjon, og da stort sett behovet vårt, vårt behov for funksjonell virksomhet i livet, 

for holdbart liv eller holdbare praktiske løsninger. Slik sett settes nytten og de smarte og raske løsninger, eller 

de riktige handlinger enten det er for kort eller lengre tid, som fornuftig, altså ordens-funksjoner og der 

funksjonene er de logiske enheter vi best sammenligner forholdene med. Her kommer tall, binær matematikk, 

fysiske bevegelser, mekanikk, og bevissthets-etterlignende funksjoner, slik som et minne i en datamaskin, og 

sammenlignings-prosedyrer som ligner bevisst sammenlignings-funksjon, helt enkelt. 

Logikken som symbol eller språk, matematikk eller praktisk-fysiske funksjoner er selvsagt noe vi har 

lært av forholdene og blitt bevisst, og at bevisstheten slik har utviklet logikken og metodene. Men logikken 

slik kommer av at de funksjoner som fysiske og bevisste funksjoner er dannet av og reagerer som, er at det 

finnes forskjell, og spesielt da alltid at der forskjeller som lik og ulik, to like og to ulike, altså like og ulike.  

Disse grunnfunksjoner ved det som er egenskaper at fysiske gjenstander eksisterer og bevissthet 

eksisterer, er altså der fra før som like og ulike funksjoner i en kraftnatur, natur, i bakgrunnen for bevissthet 

og biologiske organismers funksjoner, slik at vi kroppslig, psykisk og bevisst merker forskjeller som like og 

ulike. Også som husk. Og da bevisstheten merker forskjell er den en sammenligning-funksjon/ prossess/ 

styrke-felt, som slik merker forskjellene like og ulike. Husker du? 

Påstanden om at logikken da slik er oppfunnet av bevisstheten er da neppe riktig, kun oppdaget fra 

natur- og opplevelses-forhold, og ved hjelp av husk. Bevisstheten vår har ikke oppfunnet husken. Heller ikke 

å kunnese forskjell, oppfatte. Dette er tilpasninger og sammenlignings-funksjoner en forskjellsnatur har som 

like og ulike, eller som er grunnlag for at husk eller bevissthet oppstår i det hele tatt, så slik sett er logikken 

en funksjon allerede ved tilværelsen selv i alle deler av den for hvert punkt eksistens i uendeligheten.  

Kort sagt: En fullstendig forståelse av logikken er at vi er klar over at logiske funksjoner og logikken 

alt fungerer som all funksjon allerede, og at det er grunnen til at bevisstheten er slik utstyrt, og kan huske, og 

at vi kan undersøke ut fra respons på noe, at vi kan systematisere noe elelr etterligne noe, slik som logiske 

brytere og logisk matematikk. Symboler for av og på, for like og ulike. Det er med bevisstheten vi er bevisst 

dette, ja. Men det er ikke noe som bevisstheten bare oppfant, heller oppdaget, og kunne utvikle. Om vi ikke 

opdager like og ulike i naturen eller like og ulike i bevisstheten, hsuken, så vil vi ikke ha noen logisk funksjon 

eller forståelse av denne.  

Differensialfunksjonen til differensialkraftens forskjells-funksjon skaper, danner alle like og ulike, og 

alle formene for proporsjonalitet, og proporsjonalt. Forholdet mellom noe. Relativitets-sammenligninger. Og 

selvsagt: De relative forhold i psykiske, biologiske, nevrologiske og bevisste funksjoner gir også graden 

forskjells-funksjoner for handlinger og hendelser i samme systemet, fysisk, psykisk og bevisst. At vi føler 

styrketypene av alt, og blir oppmerksomme, aktive. Utføldelsen vi har ut fra alt er da en konsekvens for vår 

logiske funksjon som likt, ulikt, ditraksjon, summen av forholdene vi biologisk økologisk, og som 

bevissthetsfunksjoner har relasjoner mellom og som vi umulig kan unngå for vi er lagd av like og ulike og 

dets skiftende utvekslingsgrad/drivkraft, utvekslingsenergier. Det er grunnlaget for all biologisk, organisk, 

bevissthetfunksjonel og psykisk relativitet. Slik at dens grunnfunksjon er avdekket. 
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Funksjoner. 

 

Vi har sett at arter og gjentagende mønstre i naturen, gjenkjennelser, er eksempler på like og ulike, 

som sammenlignings-grunnlaget vårt bevisst, og gjerne underbevisst og fysisk som balanse-tilpasninger, der 

balanse og like store vekter også kommer inn i bildet, vannrett i forhold til loddrett. Fall-retningen, organet i 

det indre øret som merker balansen, gravitasjonen, er slik sett et like-ens gjentagende fast holdepunkt for oss, 

lignende som oppdrift av bobler i vann. 

Disse funksjoner er allerede en slags sorterings-funksjon i og med at vi husker eller leter opp, søker 

makne, for eksempel blomster-bukett med like blomster, at vi ser ekorn samle like nøtter, at mange småfugler 

spiser frø, andre mark. Vi gjenkjenner også at de fleste dyr har to øyne, nese-hull, munn, to ører, og svært ofte 

4 ben eller 2 ben og 2 armer. Men stort sett bare en kropp. Vi gjenkjenner like tresorter, regndråper, ringer i 

vann, og at sol, måne og stjernehimmel har likhet i rytmer, der sol og måne har samme form. År-ringer i trær 

virker også som like.  

Vi har kunnet sammenligne det meste mellom 1 og 10, ved å vise en finger, 5 fingre eller 9 fingre. Slik 

sett er sammenligninger ganske gode så langt. Men større tall enn dette er det vanskeligere å holde orden på, 

og vi må lage paralleller, posisjoner, flere som står ved siden av hverandre med 10 fingre opp, hva som helst 

for å kunne samle bedre orden, og som er grunnlag for matematikk, holde orden på mat, barn og dyr. Så i en 

viss fortid begynner vi å telle soldager i året, sammenlignet med når solen står høyest eller lavest, i noen 

tilfeller at månen representerer natten.  

Noe som gir 365 sol-rundinger og 365 månerundinger. Når vi deler 365 på 12 fullmåner får vi 30,4. 

Komma og desimaler er ikke oppfunnet og det rundes av til 30. En måned blir slik 60 i sum som antall soler 

og måner, og er mulig grunnlaget for 60-tallsystemet til sumererne som delte dagen opp i 12 timer ser du, og 

som delte timen opp i 60 minutter ser du, og senere at minuttet ble delt i 60 sekunder ser du. Om en dag deles 

i 12 biter igjen, 12 timer, og disse deles i 60 enheter også, så finner vi grunnlaget for både sirkelen, grade-

deling av denne, og minutter.  

Da vi legger til natten får vi 24 timer. Når vi lar sirkelen kun være 12 timer to ganger i døgnet, så blir 

minuttet bare halvparten så langt som graden til sirkelen slik det var først for dagen. Når sirkele deles opp i 

12 biter blir dagen bare 6 biter lang med sine grader som de den gang satte til 30 likt dager i måneden. Da blir 

det ytterligere dobbelt så lang tid mellom minutter i timen og sirkelens grader. Plutselig så er en timens 

minutter i sirkelen 4 ganger mindre enn gradene i samme lengden som er årsaken til at vi på havet regner at 1 

grad er 4 minutter. Men det betyr at grader og tid kan sammenlignes.  

Grader kan også brukes som tid, klokke. De 12 delene i en sirkel som kan sammenlignes med 12 

fullmåner, men som allikevel først ble ansett som dag-opp-delingen, siden for hele sirkelen, gir bare 6 deler 

om dagen, og 6 om natten, der hver time er 30 grader. Hvorfor. Fordi et år med 365 dager delt på 12 måner er 

30, 4 og de hadde ikke komma, og når vi da ganger 30 dager med 12 så får vi 360! Da tegnet de 360 

grader/(Dager) i en sirkel.  

Dette ga i deler av romerriket og i middelalderen et år som forskjøv seg en hel måned i løpet av 6 

år.Men i 1500 aksepterte Pave gregor at Copernucus og Columbus burde ha rett i å følge året, slik at de gjorde 

om 360-dagers sirkel-året til 365 dager. Stor sett er det vel 364 og noe med 1 skuddårsdag lagt til for å rette 

på dette hvert fjerde år. 29 dager i februar. 

Jeg fant ut det samme med alle maya-aztekernes sammenlignnger av 7, 12, 30, 28 og 4 ukers, både 5 

dagers uker i den hellige 13 måneders årskalender, og de 364 dager i 4 7 dagers uke-måned, og der disse to 

årene går opp i opp hvert 52-år som er deres hellige århundres-skifte.  

Ikke alle var kjent med at månen fra ny til halv er 7 dager, og fra halv til full er 7 dager, og fra full til 

halv igjen er 7 dager, og helt ned igjen er 7 dager. I dag så vet alle hvorfor tallet 7 er viktig og at månen er delt 

opp slik, og alle vet at det er 12 måner i året.  

Det er altså 4 halve forflytninger på månen i måneden. Dette er tegnet inn i steinalderhulene for 16000 

år siden under istiden. 4 7-dagers-uke mellom to fulle måner er altså steinalder-klokken som ga 28 dager i 

månen.  

Vi vet at de hellige tallene 7 og 12 er favoritt til å lage 7 og 12 barn i kristne, jødiske og muslimske 

relgioner, likt som før bibler ble til, og derfor anser det hellig om påbudt som ledd i at vi skal bli like mange 

mennesker som det er sandkorn i ørkenen. Dette blir litt vanskelig fordi dette vil faktisk bli en masse som øker 

størrelsen til jorden helt til månen, kanskje utenfor solsystemet vårt, så over 90 prosent vil dø av mangel på 

luft ved fødselen. Det fins ikke så mye luft til oss på jorden. 
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Litt feil på en del timer, nesten en hel dag i løpet av en måned, men indianerne og handelsfolk møttes 

ved neste halv-måne. Alminnelige avtaler mellom indianere og europeere i USS/Amerika mellom 1700 og 

1900. Men det samme ble brukt i Afrika og i hele Asia mellom stammene og by-folket. Fremdeles er dette i 

bruk mange steder. I den vestlige siviliserte verden brukes uker i alle almanakker og kalendere, og det er like 

klinkende klart at dette er steinalder-klokken.  

Men 30 dagers-klokken er den nymoderne Sumersk-babylonske klokken i siviliserte jernalder-byer fra 

for 4000 år siden. Denne kalender-klokken er kun 4000 år gammel. Så det er utvikling mellom 16000 og 4000 

år siden. Denne kommer stort sett av tallsystemet og utviklingen av titalls-posisjoner, matematikkens tidsalder.  

Matematikken skulle etterhvert få mere makt enn ordet. Siden har ordet kjempet om makten igjen. 

Men tallet finner ut mer eksakt enn ordet. Ordet er ikke alltid lett å måle med, og vi tolker ordet ofte forskjellig. 

Men tall virker merkelig nok overbevisende på oss. Økonomi er tall, og knyttet til behovs-dekning, behovs-

bytte, penger, så er økonomi blitt den nyeste av alle tall-religoner. Alle tror blindt på pengene.  

Et menneske er et lite ubetydelig fnugg i evigheten, mens pengene er større enn evigheten, og er alt! 

All moral som skulle gått med til holdbarheten vår, har nå korrumpert religiøse, politiske, makt-eliter og 

menneskerettslige moral-holdbarhet for våre normal-behov. Og vi har vel også dermed konsumert det meste 

av naturen økologisk. Det murres om katastrofe og dommedag. 

Dette var litt flåseri, så det er ikke noe å tenke større over, men relasjoner i tidsmålingen vår, og at vi 

fikk sekundet som måle-enhet som vi har finjustert stadig bedre, er okey. Allerede før år 2000 så ble det lagd 

klokke som ikke skal feile mer enn et sekund på 300000 år. Sies det. 

 

Vi vet at minuttet er delt i 60 også, mulig etter samme system, og vi får sekundet, en liten del av 

solskyggens vandring som flytter skyggen fra pinnen i bakken. Dette er det sekundet som er utgangspunkt for 

klokker, nøye klokker, etterhvert justering gjennom elektriske signaler og lysfrekvenser for at uro i himmel-

legemer ikke skal forstyrre takten, slik med dagens sekundmål der frekvensen til cesium-133-isotopendringen 

benyttes som mål for sekund og meter. Og lysets 300.000 km/sekund. 

Fotlengde og tommellengde har vært tidlige mål som også har blitt mer nøyaktige, men der nytt mål 

som meter har kommet inn som praktisk mål med 10-talls-systemet som tellegrunnlag. En fast lengde kalt en 

meter. Likeens har kg og liter blitt justert til tettheten 1 av vann for 1 kubikk-desimeter som er 10 cm hver vei, 

og der 1 cm hver vei er et gram. 

Her er grunnlaget for masse, hastighet i lengde og tid, blitt klare referanser som vi ofte kan stole ganske 

sikkert på i fysiske sammenligninger, men det kan også sammenlignes med bevissthets-prosessene våre. IQ 

er som regel et mål for hvor lang tid vi bruker på bevisste løsningsoppgaver. Og det tar som regel en god del 

tid uansett. 

At vi har like og ulike der de like og gjenkjennbare funksjoner er gode å sammenligne både like og 

ulike med ellers, er slike funksjoner som Pythagoras nevner om at summen av alle bevegelser som finnes er 

konstant, at Anaximenes mente at utvekslingen var grunn for former og likevekt i alt, at Heraklit sier at det er 

like mange like og ulike i alt, da enhver ulik kan ha sin like, og at Anaxagoras sier at verdensfornuften, 

ordenen, skiller ut forskjeller, og at vår bevissthet skal skjelne mellom forskjellene, altså sammen-lignings-

grunnlag, sammenlignings-funksjoner, verdens-fornuften.  

Aristoteles mener at bevegelser, former, egenskaper, at alt bevisst og fysisk kan settes opp som 

sammenligning mellom like og ulike, slik som funksjoner, og dette er de logiske syllogismer. At om grekere 

er mennesker o galle mennesker er dødelige, så er grekere dødelige. For stort sett mente grekerne at de var 

udødelige.  

Med Aristoteles har vi fått endelige logiske funksjoner. Han mente som forgjengerne at alt i bevegelse 

og mengde, former, kraft, var konstant, og sa at drivkraftens mengde, energien, var konstant. I alt dette var 

det arter som var like og egenskaper som var like, altså en type funksjoner vi kunne finne ut av. 

Siden ble det stort sett bruk av dette i den matematiske lære og i tenkning, utsagn, for å finne ut hva 

som var riktig eller feil. Men mange faktorer kunne være skjult. Utviklingen av denne logiske historien 

fortsetter frem til Leibniz ide om at en funksjon virker eller ikke virker, som av og på, tilstede eller ikke, som 

0 og 1, hvor han sammenlignet dette også med mekaniske og fysiske funksjoner. Om staget var inne eller ute, 

at en bevegelse skjøv staget eller ikke. Han mente at et slikt telle-system var enklest og stemte med at vi dro 

oss fremover på en og en albue som 0 og 1, funksjonelt fremover.  
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Slik ville han lage et system for mekaniske funksjoner og fysiske krefter lignende Newtons lover. Først 

og fremst for enkle mekaniske overføringer. Virkninger, funksjoner. Den industrielle revolusjon. Dette var det 

binære tallsystem, som vi også kaller det digitale tallsystem, og de binære digitale funksjoner, et totall-system 

med bare 0 og 1 som kunne virke funksjonelt som pekere til all virksomhet.  

At tenkningen og det fysiske hadde denne sammenlignings-tilpasningen som en mulighet, gjorde, og 

gjør Leibniz binære matematikk-funksjon også til en brukbar tenke-modell, eller tenknings-funksjon for 

sammenligning. Mange oppfattet at denne funksjons-metoden virket like bra på både tekniske og bevisste 

funksjoner, men at de bevisste funksjoner kunne være langt mer kompliserte i en del sammenhenger. Det 

stanset ikke de som var interessert i å tenke videre på løsninger for bevisste etterligningsfunksjoner også. 

Her kom Ada lovelace og viste at selv Newtons regning kunne løses slik og lagde slik det første data-

programmerings-løsning i 1842. I skrift ved oversettelse om slik analog maskin. 17 år senere gir Boole ut sin 

logiske binære matematikk. Han etterfølges noe tid senere av deMorgan som finner ut at man ved invertering 

og sammenlegging kan gjøre minus og deling av samme funksjoner. Subtraksjon og divisjon med totalls-

systemet, og at iverteringenkan benyttes til å forenkle mange oppgaver ved at 0 brukes som funksjon i stedet 

for 1. Så begynner kombinasjoner av flere slike logiske funksjoner ved siden av hverandre som skal føres 

sammen i større løsninger.  

Det nærmer seg en tid for de første mekaniske, eventuelt elektrisk motorisert, for hullkort-tellere for 

regnemaskin. Snart finnes det slike for en del tekst også. Tiden skal gå helt frem til etter Enigma, tiden mellom 

1946 og 1956 hvor man utvikler slike. Tidlig i 50-åra lages halvleder-transistor istedet for at det brukes 

lyspærer som transistorer, rør-transistorer. De tok enorm plass. Transistoren var en revolusjon. Snart kom 

veldig mye mindre typer som fungerte som de første ordentlige datamaskiner som kunne ligne PC-er, men 

kun til militært bruk. Disse kunne også bruke hemmelige nett, og om de ville trådløs overføring.  

Bedrifter som televerk og viktig industri fikk sine flrste datamaskiner utover på 60-tallet, også 

entreprenør-firmaer med mer. Arkitekt-programmer. Her var tekst og kalkyler med. I begynnelsen av 70-årene 

er slike utbredt i visse offentlige og private bedrifter, og etter månelandingen der andre firmaer var med på å 

lage prosessor i litt primitivt format, så begynte universitetet stor-satsing på program-funksjoner og basic ble 

brukt her ved siden av flere andre gode slike.  

I slutten av 70-åra ønsker studenter seg veldig slike løsninger selv, og enkelte går inn for å få det til på 

egen hånd. Den som kommer ut med dette først, en billig nok personlig PC, er den som er forløper for Lisa 

og Macintosh, og Apple-firmaet, Steve Jobs. 1978. Kort tid etter benytter Bill Gates en vanlig IBM-maskin 

med et program han får kjøpt billig av to studenter i Seatle, Washington, for en billig penge, ca 80000 kr, men 

vil selge det for mange titalls millioner til IBM. Det går ut på at han har ansvaret for oppfølging og 

videreutvikling av programmene, og gjør at han skaper word-programmet, og senere MicroSoft-firmaet.  

Nå er det oppstart av en stadig større konkurranse mellom Apple og IBM/mikrosoft. Bill kan 

programmering godt nok men har ikke de visjonene som Jobs har for gode løsninger for brukere, Nærmere 

1986-1994 har han etterlignet Jobs Applemaskiner, og Skrivebords-løsninger, og etter rettsak blir Mikrosoft 

og Gates utestengt i noen år, men han har Word og Excel, samt Office som ikke andre kan styre med som alle 

IBM-maskiner og mange andre PC-er benytter. IBM og andre datafirmaer har fremdeles 90 prosent av 

markedet.  

Til slutt blir Gates og Jobs, Apple og IBM, og prosessorfirmaet enig om å bygge felles plattform for 

PC og Apple Macintosh, og der programløsninger i stor grad blir konkuranse-objektet. Men hastighet på 

maskiner og grafiske løsninger, spill krever også hard utvikling. Nå sprenger dataverdenen seg inn i 

mobilmarkedet, gjennom avtaler med telefirmaer slik, og lette mobiler som er bærbare kommer. I år 2000 

begynner disse å ta over et marked for seg selv og med tekstmeldinger. 10 år senere kan de fungere som 

fullverdige datamaskiner. Ettertiden gjør disse billige nok til allemanns-eie så og si.  

Alle plattformer i verden av data, internet, radio, tv/film-net, satelitt-funksjoner, GPS, kan nå benyttes 

sammen. Enkelte løsninger er fortsatt for dyre. Programmerings-opplæring og slikt studiet er tilgjengelig 

overalt, og mange satser på dette.  
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Logiske funksjoner, og logikken. 
 

Logiske funksjoner er på sett å vis først og fremst bruks-verktøyet. Det er ikke et ferdig logisk system 

for funksjons-løsninger for spesialiserte oppgaver eller løsninger. Da må man finne eller ha en uløst gåte, eller 

en observasjon hvor funksjoner noteres ned. Det å få til regne-eksempler og fysiske funksjoner med disse 

tallene og med tekniske utstyr, blir altså en utprøvelses-oppgave. På slik sett finner Boole ut hvordan slik 

matematikk kan løse lignende oppgaver som vanlig matematikk og hvordan det kan virke som svar på 

funksjons-sammenhenger slik da rekkefølgene og virkningene mekanisk og fysisk er funksjoner. Svaret på en 

mekanisk funksjons-løsning kunne altså beregnes med logisk matematikk, binær digital løsning. 

Logikken er altså det som funksjonelt virker til praktiske funksjonelle løsninger for bevisste og fysiske 

sammenligninger og settes inn som en slik praktisk-funksjonell oppgave. Logikken kan også benyttes til å 

lage rot om man vil, eller en felle. Poenget er at bevisste og fysiske oppgaver blir nyttige for sammenhengen 

i saksforhold og løsninger på oppgaver.  

Logikken blir da alle løsnings-forslag som virker funksjonelt, og i visse tilfeller mest forenklet til å få 

fysiske, mekaniske og bevisste løsninger til å virke, spesielt for matematikk, geometri, teknologi, 

infrastrukturer i samfunn, for instrumenter, for bevisste operasjoner i forhold til gitte saksforhold, og som en 

undersøkende virksomhet i ukjente terreng, slik som hvor er det hindringer, hvor finner vi ikke svar eller 

løsning. Altså hva kan vi stille spørsmål ved som tilhører saksforholdene. 

Enhver funksjon som finnes kan regnes som saksforhold, egenskap, virkning, funksjon, og dette gjelder 

også for alt vi kan merke bevisst, underbevisst. Funksjonen i seg selv er ikke selve valg-funksjonen, men 

fungerer på samme måte. Hvorfor? Fordi den funksjonen som finnes, eller merkes er gitt, altså er det utvalget 

vi har i den totale uendeligheten når funksjonen fysisk eller bevisst har nådd målet, destinasjonen, der den 

virker. Vi kan da godt si at vi ikke har noe å velge i og med at denne funksjonen alt virker. Den er allikevel 

en del av utvalget, og da kan vi tolke det som en valgt funksjon.  

Det kan være myriader av slike funksjoner. Vårt problem er å kunne velge hva som vedrører saks-

forholdet som viktigst eller avgjørende for en utløsning av et svar, en virkende funksjon, bevisst eller fysisk, 

teknisk, matematisk, eller som språk, kommunikasjon som gjengir forholdene slik vi ønsker dette, eller som 

gir et svar som er i samsvar med et saksforhold, eller som finner en løsning, funksjon, som vi ikke hadde tenkt 

over. Det er her fornuften kommer inn, det å kunne sammenligne saksforhold slik at vi best kan få til det som 

vi har som oppgave å løse, finne ut av, bevisst eller som virker som en teknisk god løsning.  

Denne sammenligningen for å finne en fornuftig løsning er altså ofte den løsningen som vi finner som 

den mest og best logiske løsningen, ofte den enkleste, eller den sikreste. I andre tilfeller gjelder dette også å 

finne det som tilsvarer en funksjon, virkelig eler som fantasi, bevisst eller fysisk, enten den er riktig eller gal, 

altså prøving og feiling, løgn eller sannhet, virker eller ikke-virker. Alt må slik testes ut. 

Logikken er å sette noe sammen til noe funksjonelt eller benytte en funksjon til noe funksjonelt, også 

å dele opp eller samle sammen noe som delfunksjoner eller oppbygningsfunksjoner for alt fra enkle til 

kompliserte løsnings-oppgaver. For oss er det behov, altså hva som er til nytte eller bruk for å dekke våre 

behov for næring, for å overleve, for bevissthet og følelser som vi vil skal balansere ut fra hvilke behov vi har. 

Funksjoner, saksforhold, sammenligninger, finne problemet, finne løsningen. Vi ser her fort at dette 

berører både den bevisste og fysisk-praktiske funksjons-virksomhet vi står ovenfor i verden. I levende live. 

For bevissthet og fysiske forhold i det hele tatt, men også alt vi kaller kjent og ukjent som sammenlignings-

funksjoner. Vi har slett ikke dekket alt enda. 
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Logikk: Logikken og bevisstheten 
 

Tema 2: Hva som gjelder for bevissthet, behov, sanser, følelser, språk og matematikk. 

 

Bevisstheten er avhengig av å merke forskjell på noe, eller i noe. Dette gjelder alt fra anelser, intuisjon, 

til de mest klare og sterke struktur-virkninger fysisk og bevisst fra omgivelser, eller fra likedan fra kroppen, 

nervesystem, behovsorganer, og forskjellige sammenlignings-signaler av hva vi forbinder med bevisste 

kommunikasjons-signaler og dets styrke. Vi kaller ofte dette for kommunikasjons- eller signal-sammen-

ligninger. Det som er merkelig er at bevisstheten virker til å tilpasse mye av det vi opplever både fysisk og 

bevisst, slik som husk, følsomhet, behov til et relativt likeverdig sammenlignings-funksjonelt system, og at 

følelser, plasseringer, fysisk og bevisst sammenlignes på et plan som kan virke som et like-verdig gjennom-

snitts-system:  

Dette betyr at fysiske og bevisste funksjoner tilpasses et sammenlignings-nivå som fungerer like bra 

for fysiske og bevisste sammenlignings-prosesser, slik som sammenligning bevisst ovenfor bevissthets-

reaksjoner, bevisst ovenfor fysiske reaksjoner, og bevisst som sammenligning mellom to fysiske reaksjoner, 

og til og med at det fysiske påvirker bevissthet korrigerende, og at bevisste reaksjoner for å aktivere bevegelser 

og handlinger, virker korrigerende på fysiske forhold. Sorterings-funksjoner, sammenlignings-prosesser, kan 

stort sett fungere etter samme logiske funksjons-prosesser.  

 

Så skal vi ta noen eksempler på sannsynligheten og moderne tekniske og praktiske fysiske eksempler 

på denne logiske matematikken. 

Booles funn for funksjon 

At a kan være 0 eller 1 og derfor vil følgende kunne settes opp 

A + 0 er a A+1 er 1 AxA er A A+A er A 

Ax0 er 0 

Ax1 er A 

1xA er A 

AxA er A 

A+0 er A 

A+1 er 1 

1+A er 1 

A+A er A 

Da vi ikke vet om A er 0 eller 1, så vil allikevel A+0 og AxA bli 1/funksjon om A=1 

Og at A=0, at AxA=0 og A+0=0, slik at svaret A blir riktig.  

 

Booles Algebra 

Både A og B kan være 0 og 1 

Eller-funksjon, Pluss Engelsk: OR-function 

A   B Kombinasjon som pluss 

0 + 0  = 0 

0 + 1  = 1 

1 + 0  = 1 

 1 + 1  = 1     At det er det samme om både a og b gir funksjon ved å åpne porten. Funksjon opp 

Som funksjon vil alle som har verdi 1 lik funksjon, gi funksjon, selv om begge gir samme funksjon; port opp. 

 Og-funksjon, Ganging Engelsk AND-function 

A   B Kombinasjon som Ganging 

0 x 0  = 0.   At både a og b ikke gir funksjon Lukket port. Funksjon Lukket. Ikke-funksjon 

0 x 1  = 0 

1 x 0  = 0 

 1 x 1  = 1     At det er kun når både a og b gir funksjon åpne port at den åpnes. Funksjon opp 

 deMorgan kan sette opp Ikke-A som verdi, der Ikke A er 1, funksjon istedet. 

Som funksjon så vil en 0 stenge porten uansett, sperre annen funksjon. 



 

 

504 

DeMorgans teorem 

Inverter alle 1-ere til 0-er 

Inverter alle 0-er til 1-ere 

Inverter alle + til gangetegn 

Inverter alle gangetegn til + 

Dessuten er dette løsningen for å gjøre om vipper, kretser, transistor-doping, at man kan oversette rett 

mellom AND og OR, altså NAND og NOR-baserte transistor-logikk med dataspråk, programmering. 

Dermed kan man for subtraksjon invertere tallet og plusse disse sammen, og om man får 0 eller 1 som 

høyeste posisjon forteller dette om svaret er et negativt eller positivt tall. 

Ved hjelp slike binære tall, kan vi velge at tallene teller fra 0=0000, 1=0001, til tallet 9=1001, mens vi 

kan bruke 1010, tallet 10, som en A, 1011 som 11, og ved å ha to telleregistre som gir siffermengden til åtte 

posisjoner; 00000000 kan vi lage hele alfabetet, punktum spørretegn, utrpstegn, kolon også videre, 

For å lage et eget kommando-register åpnes et eget programskrift til basis i maskinen som kan ha egne 

definisjoner på antall 0-er og 1-ere. Nå kan 1001 bety If, 1010 bety repeat, 1100 bety and, og 1101 bety or, og 

1011 bety shift og 0011 bety linje, 0101 bety telle-register. Bakenfor her igjen ligger da brent krets, eller 

softprogram som bestemmer hvilke tellere og registre som skal kobles, og er koblet som et gjentagelses-

register, repeat, og regne-register, display-register, lager-minner, som da er meny eller kommandospråk som 

brukeren kan benytte som programmering eller vanlige tekst og regneark som fungerer.  

Hele denne and og nand, og or, nor-kretsen med transistorer som er koblet opp som slike veier trenger 

jeg ikke å ta frem i dette skriftet, men fra dette trinnet tar det ikke lang tid med grubling om hva man må ha 

på det neste trinnet for at en kalkulator, et tekst-program og lignende skal virke. Tastaturet har alt nand-

koblinger for alle tall og bokstaver som går med hvert sitt signal til et alfanumerisk tastatur-register.  

Men eller må man lage dette først. Det er slikt register som kalles 16-bits, 32-bits, 64-bits register for 

tastatur og kommando-registre. Flere av disse funksjoner trenger ikke å benytte RAM, arbeidsminne i en 

maskin fordi de er enkle operasjoner som kan være i eget kretsløp for flytt, lagre, gjøre kommando, men når 

det kobles til et skriveprogram holder det ikke med disse interne mindre registre og kommandoer. Da vil egen 

skriveprogrammer benytte disse kodene til eget register for hva som skal utføres i menyen til, eller på tastatur-

kommandoer inne i programmet som da er tekst, regne-program og bilde/film-tale-programmer.  

Med et lignende styrepanel koblet til strøm ut, kan da dette åpne og lukke strømbrytere som for armer 

og bein på roboter i fabrikker, eller enkle lys og varmebrytere som spare-panel i hus til å fungere. Herfra tar 

det heller ikke lang tid før noen kan benytte dette som er skrevet her til å fungere som de første forsøk på å 

styre eller lage en liten robot, eller elektronisk maskin selv med slike muligheter.  

Read only memory, ROM er ofte, kan være, en brent krets, som starter opp maskiners innlesning-

stilling til en brukerskjerm, tastatur-krets, mus, og med tilgjengelige kommandoer. Display-registre er også 

fler-bits-registre for så mange former som trengs for forskjellige språktegn og symboler som er ønsket, og 

likedan for hvilke skjermpunkter som lys eller farge av eller på skal ha for opp-yste skjermbilder.  

PROM og EPROM betyr oftest at vi har faste eller Re-Programmerbare maskin og lagringsenheter, 

slik som ombrennbare CD-er. Eller visse minne-ordninger. Magnetbånd og magnetiske plater, kan lettere 

resettes fortere og nylagres oger viktigste på mange softbaserte minneplater, minnebrikker, men her har 

transistorlagringskapasitet og andre ordninger kommet godt etter med kapasitet. Magnetmetoden kan slå ut de 

fleste rivalene på effektivitet og kapasitet.  

Dataprogrammer slik styrer også presisjons-laser-strålere for skannere, for GPS-tolkninger, for laser-

skrivere og laser-minne-lagere, for 3d-skrivere, for alle typer super-teknologi for mikroprosesser-byging og 

Cern-kontrollsentre av partikkelstyring. Det danner grunnlaget or språkregistre og gramatikk-programmer 

som ligger ved siden av hverndre som switcher hvilken vei som oversettelsen skal gå, mellom to eller flere 

språk.  

I FN har de superraske programmer som kan oversette til høreteøefoner hva som sies på engelsk, 

internasjonalt språk, eller til språket til det landet som har en representant som ikke kan engelsk. Lignende 

fortolkninger fra forskjellige frekvenser fra verdensrommet kan tolke stofftyper og tyngde ut fra infrarødt, 

ultraviolett, fra gammastråling, radarsystemer for hele det mulige register slik og sammenligne det meste av 

dette. At man synkronisere dette tilbake til et mest mulig naturlig bilde eller effekt som et objekt flere millioner 

lysår vekk har nesten nøyaktig.  
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Sannsynlighetsregning av Bertrand Russell: Utnytter både matematikken og logikk som binær 

funksjons-matematikk til å sammenligne større og mindre enn innenfor de ulike sannsynlighetsgrenser for 

materialer og feltkraft for ulike bygninger under ulike trykk, støt og kjemisk-fysiske egenskaper som tilhører 

for eksempel ledd i et romfartøy, om hva slags reserveenergier og ordninger som er innenfor holdbart nivå. 

Han gjør bruk av andres, men også egne formeloppsett og vilkår for sannsynlighetsregning i forhold til 

fysikken. Han benytter i stor grad beveglses-energi-nivåer som utgangspunkt, rammebetingelser, men senere 

har profesjonelle fysikere og romfartsprogrammer tatt over elite-beregninger og hensynsfaktorer og gjør det 

utmerket bra. CERN har egne systemer for dette. 

Det finnes derimot forskere som utviker smartløsninger mange ikke har tenkt på slik som LIDO-

eksperimentet som oppdaget gravitasjonsbølgene fra sorte hull som smeltet sammen, go nøytronkollisjoner 

som ga slike bølger og lys samtidig og kunneknstantere at gravitasjons-bølgen og lyset kom frem på likt etter 

en reise på 300 millioner år, hadde samme hastighet.  

Mobil-språk-oversettings-programmer, og CERN, romfarten, hadde ikke klart noe av dette uten digitale 

binære mikroprosessorer og minnekapasitet for de store operasjonene som gjøres. 

Trengs neppe: Er søk for leseren: Moderne metoder, nye metoder, funn, bevissthets-operasjoner 

 

OM Repeat gjentagelse loop 
 

 Vi kan tenke oss at vi har erter i forskjellige bokser med portåpner samme vei i en felles renne, bane. 

Når dette brettet med slike renner og baner står litt på skrå, og vi lukker opp alle lukene på likt, så vil disse 

trille til neste posisjon om lukene lukkes igjen med en gang en ert har trillet ut. Alt har flyttet seg ett stepp. 

Dersom det er et hull på siden som er akkurat stort nok til at vi kan få en ert igjennom, og vi heller planet 

denne veien, og litt oppover igjen så skråplanet heller andre veien, ved at en luke også åpner seg her, så kan 

disse ertene trille tilbake de boksene vi hadde, dersom vi kun lukker opp de samme bokslukene vi hadde før 

vi åpnet lukene første gang.  

Nå kan vi åpne lukene på nytt slik som først, og ertene vil trille til samme posisjoner som sist. Vi kan 

tenke oss at et lukeløft også kan løfte opp et sideplan på samme måte, der denne har mange erter i en boks, 

men at bare en og en ert triller igjennom på samme måte, og i neste boks her, så vil det da bli så mange erter 

som det vi har gjentatt, repitert, gjentagelsen av å slippe erter gjennom lukene, og ved en vippende funksjon 

fått disse til å trille tilbake til utgangsposisjonen.  

Vi har da eksempler på at en funksjon som løft alene kan gi en gjentagelse og en teller for dette ved en 

mekanisk operasjon. Gjentagelsen kan godt gjelde bare to posisjoner og en ert også, og at en og en ert detter 

igjennom teller-luken ved siden av. 

 

Er-Lik. Dette dekker alt Hvis og Tilnærmet lik: 
 

Fordi det er de alternativer som skal sammenlignes. 

 

Hvis og er-lik 

 

En er-lik funksjon skal kun avgjøre hva det er som er lik eller ulik med to stillinger. Stillingen skal 

bestemme en form, en rekke av erter i en boks, eller bare en ert, og om denne er tilstede eller ikke som vi kan 

kalle 1 eller funksjon. Om den ikke er tilstede kan vi kalle dette 0 eller ikke-funksjon. Denne skal også være 

forbundet til en annen lignende boks eller rekke med bokser. I en tredje boks vil vi lage denne slik at denne 

sier i fra om de to boksene med erter, eller at to rekker med mange bokser med ingen eller flere erter blir fylt 

opp, og som den siste og tredje boksen kan fortelle om antallet eller rekkefølgen er lik eller ikke på disse to 

foregående plassene. 

Da den totale forskjell gir alle former for like og ulike, kaos-kosmos-variasjiner heldekkende som 

romslig utstrakt funksjon, så vil disse gi alle logiske mulige funksjoner. Grunnfunksjonen er entne-eller-

bestemt eksklusivt, som det neste, årsak-virkning, men dekker alle former for enten-eller og både-og. I en 

samfunns-relatert holdbarhets-motalsk grad betyr dette at man selvsagt må velge både-og-delen av enten-eller-

funksjonene. Man tar hensyn til mer enn seg selv. 
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Logikken og sammenligningen 
 

Logikk, logisk funksjon. 

 

 Logikken, og logisk funksjon, oppstår som det vi i Differensialkraften kaller differensial-funksjonen. 

Denne betyr også forskjells-funksjonen. I stedet for Absolutt-Ingenting, som er uten forskjell, uten like og 

ulike, uten to like eller to ulike, uten mulighet og virkelighet, uten årsak-virkning, uten tomheter som kan 

fylles og tømmes, uten ingenting-begrep som kan fylles eller tømmes, er fulle eller tomme, uten ånd, materie, 

tilværelse, verden, himmel, helvete, ukjente dimensjoner, uten liv og død, uten bevissthet, vilje, Gud eller 

Natur, uten endringsmuligheter, uten virkning, uten tid, uten bevegelse, uten rom, uten energi, uten stoff, 

materie eller substans, uten form og mønster, uten vilje, følelse, behov, stemning: Så fremkommer det viktigste 

ved alle preferanser mer tydelig. At om noe er til, er det motsatt, annerledes, og kan kun destruere dette 

begrepet som ikke finnes som mulig, at kun en total forskjell er til i stedet.  

 Det mulige, virkelige er en total forskjell fra intet. Vi kan bruke kun utstrekning og bevegelse til 

sammenligning med dette som forskjell: I stedet for ingen forskjell, altså ingen utstrekning, ingen bevegelse, 

begge differensielle funksjoner, så har vi en uendelig utstrekning og en uendelig bevegelse, en total forskjell 

slik for de begge. Men de deler samme punkt, samme posisjon, samme kontinuitet som utstrekning og 

bevegelse. Dette kan ikke forklares på annen måte enn at rom ikke kan forklare bevegelse, og bevegelse kan 

ikke forklare rom, men dersom rom hjelper bevegelsen, og bevegelsen hjelper rom, og vi tenkte oss at den 

totale forskjellen ble født, hvilket ikke har hendt, men:  

Som tenkt født så vil bevegelse og rom-utstrekning som en og samme differensialfunksjon, forskjells-

funksjon gi en funksjon som bevegelses-utstrekning, som igjen vil virke som en vekst-funksjon der både 

utstrekning og bevegelse har like store deler av prosessen i hvert punkt av vekst-funksjonen. Som født ville 

denne vekst-funksjonen, virke uendelig og som en total forskjell slik, som da uten motstand øyeblikkelig 

vokser inn i uendeligheten, smeller inn i uendelighetens vegg, hvor den lenger ikke kan vokse mer, slik sett 

også blir endelig.  

Likt som i en svart boks, eller kuleunivers, såkalte endelige rom, hvorpå vekst-funksjonen utvikles til 

et indre trykk i stedet, en absolutt ekspansjons-trykk-funskjon, og som er endelig balansert i rom-bevegelse-

styrke av samme mengde kraft overalt, og som starter sine likevektige balanserte utvekslinger grunnet samme 

vekst-potensialet som kun endrer posisjon mellom likeverdige mengder av det samme kraftrom-potensialet på 

de mulige måter dette kan ha av uendelig med turbulensvirkninger som besørger utvekslingene.  

Danner da like mengder kraft og motkraft og energi-bevegelser og mot-bevegelses-energier. En 

konstant energi/styrke, konstant mengde drivkraft, likevektig balansert i vekslinger, og grunn for at partikler 

kan holde strenge mengder energi-nivå uten å miste arbeids-kapasitet. Vi kan tape kapasitet. Naturenergien 

taper ingen energi, men kan veksle mellom skadelige og oppbyggende virkninger på annet inne i seg. 

 Som en total forskjell for samme punkt og fellesfunksjon for utstrekning og bevegelse, så virker 

helheten og grunnfunksjonen, som punkt og kontinuitet med begge funksjoner som en og samme forskjells-

funksjon som da er en forskjell som blir forskjell fra seg, men ikke kan miste seg og sin funksjon fortsatt noe 

sted, samme funksjon over alt, men fungerer som en felles differensial som en utstreknings-bevegelse der 

utstreknings-funksjonen og bevegelses-funksjonen betyr at posisjonene må flytte på seg. Balansert. 

 Dette fungerer da slik at vi får en likevektig balansert bevegelses-hastighets-utstreknings-rom-

funksjon, som betyr at vi har en balansert ekspansjons-kraft i bunnen som er bevegelig, klar til utveksling. 

Først når dette tid-rom-funksjonelle likevekts-systemet utveksler, oppstår preferanse-objektene, eller 

preferansefunksjonen, de vi kaller de virkelige forskjellene som virkning og form. Og utvekslingen skaper da 

også de relative utvekslinger som da er årsaken til rom-tiden og romtidens relativitet mellom feltstrømmer og 

feltobjekter som også utveksler.  

Om det er jevne balanserte felt-rom, så vil utvekslings-sirkulasjoner skape krumninger, virvler og kule-

former som kule-virvler i rom. De roterende objektene, spinnene. Relative trykk og turbulens, der mengde 

utveksling av det omliggende som bryter ut og deltar i en slik utveksling blir årsak til tetthets-økende og 

tetthets-retarderende strømmer, altså objekter og felts styrke-endringer over avstand og i omdannelse. Er det 

et jevnt felttrykk, men tross alt krumning, utveksling, så vil det dannes partikler som har samme betingelser i 

trykk og størrelser i forhold til den omliggende kraften. 
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Differensialkraften skaper altså rommet, bevegelsen, rombevegelse, vekst-funksjonen, som når dette 

er totalt utvokst omdannes til en ekspansjonskraft/styrke, energi, og slik skaper den det utvekslende romtid-

energi-relative system som skiller ut forskjellene i alt og som vi skjelner forskjellene i som lignende i de 

bevisste sammenlignings-preferanse-prosesser. 

 Ut fra dette fant jeg jo da de fysiske lover i forskjellene mellom de rette strømningsfelt, vannrett, og 

de kolliderende, loddrett, og utvekslings-sirkulasjonen og dennes energi som balansert funksjon. Fra en slik 

enkel modell ser man forholdet mellom spenninger, trykk, akselerasjoner, tidsforsinkelser, effekt, energi-

tetthet, treghetsfunksjonene og ohms lov for helheten og i den lokale utvekslingen til en partikkel, en klode, 

en galakse. Men utvekslingen betyr en sak til: Logikken. 

 Da differensial-funksjonen for utstrekning og bevegelse, begge betyr differens i rom, forskjell i rom, 

og som likedanne utvekslinger, og lik tetthet, lik energi, lik bevegelseshastighet for alle punkter, all 

kontinuitet, så fungerer dette som samme forskjell som blir forskjell fra seg som posisjon, og som forskjell fra 

seg som virkning. En bevegelig utstrakt styrke-funksjon som likedanne for alle likedanne størrelser.  

 Da forskjell også skapes slik betyr dette at forskjell er det som må til for å skape lik og ulik, to like og 

to ulike, lignende det vi kaller 0 og 1, alt eller intet, og alle forskjeller mellom slike stadier. Med andre ord, at 

det skaper alle logiske satser: Og, eller, ikke, enten-eller, både-og, er-lik, er-ulik, if=hvis som alternativ lik, 

og repeat=gjenta det samme. Hvilket da kan bygge while, eller danne lagre, her helt likt som om det var en 

stiv verden. Men da det er bevegelse, virkning, endring, så betyr dette også automatisk; Veksling.  

Ved hjelp av vekslingen og preferanse-dannelsene blir denne logiske funksjonen og logikken til, 

som sammenlignbarhets-funksjon, og tilpasning, som i grunnfunksjonen er det samme, balansert. Dette 

betyr at sammenligningen både-og, enten-eller, sammenføyning og splittelse blir mulig, og de logiske 

operatorer og deres sammenlignings-funksjoner oppstår. Videre betyr dette også at vi får sammenligning av 

sammenlignings-funksjoner bevisst og ubevisst, alt ettersom hva slags kraftfelt det er som dannes. 

Dette betyr også at funksjonene ikke er bakenfor eller utenfor tilværelsen, men den samme kraften som 

tilværelsen er overalt, og at kraften er i verden. Eller om vi vil; energiene, og at vi selv er slik energi, altså 

styrkefunksjonelle preferanser, som fysiske og bevisste preferanser som fungerer interaktivt som 

vekselvirkning. 

 

Det er vekslingen som skaper logikken. Praktisk funksjon, Bevisst funksjon. 

 

 Både som hendelsesfaktor og som utstrekningsfaktor, og følbar faktor, virkningene som jeg 

mener har sin opprinnelse i Differensialkraften p en eller annen måte. Det er fremdeles bevisst åpent 

for hvordan vi forestiller oss verden, og muligheter i denne, og som ikke er fullendt med kun den fysiske 

versjonen. Men det finnes åpninger for at Differensialkraften kan danne slike systemer også. 

 Om alt var stivt, ikke noe hendte, ikke noe skjedde, aldri endret seg, så kunne det vel like så godt vært 

ingenting i stedet. For hver følelse, at vi merker noe, at noe skjer, så er dette en forskjell, den funksjonen som 

er gyldig bakgrunn for hver hendelse. Uten forskjell som endring, ingen bevegelse eller virkning. 

Differensialkraften viser hvordan slik endring oppstår som er en produktfaktor i alle egenskaper. Uten 

vekslingen, forskjell slik, så kan ikke sammenligningene som like og ulike skje. Heller ikke endringen til lik 

eller til ulik.  At noe passer akkurat, eller ikke gir lik eller ulik. Sammenligningen og tilpasningen går ikke 

uten vekslingen, og som regel som virkning og bevegelse som prosess i den fysiske verden. At slik sett hvor 

fort eller sakte noe skjer, hastigheter, og sammenligning av hastigheter i utstrekning er tidsmåling, og 

gjenstand for at tiden fysisk kan sammenlignes med en jevn gjennomsnitts-takt for hendelser, uansett hvor 

lenge eller fort vi selv føler at noe skjer rundt oss individuelt. 

 Selvfølgelig trengs en funksjon som merker forskjell og har forskjellsegenskap som merkbar 

oppfattelse og kan merke foskjell på likt og ulikt, og slik gjøre sammenlignger, slik som bevisstheten. Uten 

denne funksjonen kan ikke bevisstheten skille ut logikken like og ulike, og at det også da bør være noe likt og 

ulikt vi observrer eller merker. Med andre ord: At det allerede er virksomme faktorer lignende som i 

differensiakraften sfunksjon funksjonekt virkende i bevisstheten og der vi kan gjøre sammenligninger som 

likt og ulikt, ordnet eller uordnet, kaos-kosmos, oversiktlig eller ikke, trygt eller frustrerende, bra eller farlig. 

Smake godt eller vondt, smerte og lyst. Angst og glede. 
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Uten bevisstheten som allerede fungerer etter samme prinsippet i en del av seg, at den er en 

sammenlignings-prosess, gjør at vi merker forskjell på like, ulike, som kjent og ukjent, som lagret husk, eller 

også som da gjenkjennelsen. Vi gjenkjenner ikke noe vi ikke husker. Å oppdage noe nytt er ikke å gjenkjenne 

men sammenligne med flere saksforhold vi kjenner fra før. Vi kan da danne nye konstruksjoner, oppfinne, 

oppdage, lage/skape, sett sammen ting, og sette sammen inntrykk og sette sammen følelses-arter. 

 Dette er den bevisste årsaken til logisk tenkning, logisk funksjon som oppdaget og bevisst og som vi 

kan flytte på som brikker eller prosesser. Også underbevist vil lignende husk-funksjoner eller sammen-

lignings-funksjoner virke inn på oss, våre følelser, og i mange tilfeller komme til bevissthet før eller siden. 

Kroppen fungerer alt logisk funksjonelt, selv om denne også kan ha med seg feilinformasjon, mangler fysisk, 

og slik at bevisstheten også for hvem som helst kan feile i avgjørelser og sammenligninger. 

Nå gjentar sammenligningsfaktorene seg som sammenligningsfunksjoner av likt og ulikt der 

bevisstheten oppdager det meste slik som likt og ulikt, av dett vi husker, føler eler oppfatter med alle sanser, 

behov og stemninger. Kort sagt: Uten bevisstheten er vi ikke klar over den logiske funksjonen i oss, og hva 

som fungerer som det gjør, og at dette da er logisk i forhold til andre hendelser i sammenligninger.  

 Det kan ikke oppstå et punkt, eller være et punkt i forhold til alt eller i forhold til ingenting, uten at det 

er en forskjell som fremtrer, en preferanse eller referanse. Det kan ikke oppstå eller være en grense uten at det 

er en forskjell fra at det er uten grense, eller at noe, en forskjell danner grensen. Vi kan ikke overskride en 

grense uten at både grensen er en forskjells-funksjon, og at overskridelse er en forskjell.  

Slik sett har Plotin en slapp holdning til alt, ingenting, til grenser, og til kontinuitet og punkt-

forklaring. Og det kommer frem avb hans mangelfulle altets-filosofisk kosmiske og universelle modell, eller 

om vi vil himmel og jord-modell, gjennom styrkeforskjellene. Det er ingen funksjon som forteller hvordan 

styrke, vilje, viljeskraft, styrkekraft, drivkraft fungerer eller kan være til. 

 På samme måte unnlater også Anaximander og forklare hva det er som skaper grenseløsheten, produkt-

sammenhengen, og kontinuiteten. Men hans slutning om at det er et sammenhengende produkt av rom, tid, 

bevegelse, og gjenstridighet, kraft-motkraft, er riktig. 

 På lignende vis er utvekslingen i denne prosessen en riktig tolkning av hans elev, Anaximenes, og som 

viser til tetthetsforskjeller som fysiske egenskaper og temperatur. Han antyder at utvekslingen er balansert. 

Pythagoras gjør det samme med bevegelsesmengdene og deres konstante summa bevegelsesmengde. 

Parmenides at det ikke blir mer eller mindre i samme modell. Og Empedokles og Heraklit virker enige i 

modellen. Heraklit leter imidlertid etter en dypere funksjon for samme endring og kommer frem til driften, 

forandringen med like mye av like og ulike, altså logikken og det som fremtvinger balansen i driftstrømmene. 

 Anaxagoras innleder med at alts orden skiller ut forskjeller og vår sjels oppgave, bevissthetens 

oppfstning, er å se forskjell, skjelne disse utskilte forskjeller. At vi ser forskjell på noe er en fordel, fornuftig. 

Men det er også en del av logikken, forskjellen like og ulike som Aristoteles gjennom Heraklit og Anaxagoras 

setter som de logiske syllogismer gjennom hvis-funksjon, x er lik y. Og z er i y, så er z også i x. Hvis, betyr 

skift til valgt sak å sammenligne en annen valgt sak med. 

 Som konstant energi kan Aristoteles hvile seg på Anaximander, Anaximenes balanse-utveksling av det 

samme, Parmenides, Pythagoras, og Heraklit, Empedokles utsagn om kraft og motkraft i harmoni opprinnelig, 

samt Anaxagoras forskjell som sammenlignings-funksjon. Platon mener at alle former er gitt, er konstant, at 

mengden er konstant av det som er. Dette gir en umiddelbart en summa av alt dette for Aristoteles at all styrke 

og bevegelsesmengde er konstant, som en konstant mengde energi, Energien er konstant, og at funksjonen 

som fremdriver dette har ent prinsipp, funksjon, årsak som danner drivkraften av dette, driften, og som han 

kaller energi-a.  

 Vi kan si at logikken med forskjellene like og ulike i ulike sammenhenger, også like sammenhenger, 

danner grunnfunksjoner for logikken, og der samstillingsbegrepene, skillebegrepene er logiske forskjells-

faktorer. De logiske begreper som gir sammenligningene av like og ulike funksjoner. 

 At naturen fungerer balansert og som kretsløp er en slags observasjon fra steinalderen, dag og natt, lik 

tid for dagens like perioder av bevegelse på solen, like stjernebildetider hvert år, vinter, vår, sommer og høst, 

og at vi har loddrett og vannrett, og like tunge ting på hver vektskål ga balanse, likevekt. Også månens forskjell 

for halv-månevekst er på 7 dager, 4 ganger fra hver fullmåne, uken, og gjentar seg hele tiden. Pulsen og pusten 

er normalt i en jevn takt, et snitt som vi kan kalle en slags indre klokke.  
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De fleste i eldre tider merket godt tidskrav gjennom raskere hjerteslag, raskere puls, og normaltilstand, 

og hvilepuls. At jord, vann, ild, luft, virket som det dannet et kretsløp gjennom været og gjennom parrings-

tider og fruktbart planteliv, og likedan kunne virke balansert. Denne summen ga steinalder-folket en 

indikasjon og tro på at naturen fulgte en balanse, og en likevektig kraft-motkraft-kamp, der den ene kunne 

dominere en stund før den andre tok over. Poenget er at de likestilte kreftene, men syntes best om den som 

tok vare på holdbarheten, det gode. 

 

Logikkens fortrinn 
 

Om vi ikke kan sammenligne med noe, se forskjell på om vi oppfatter at noe er og ikke-er, er lik med 

eller ulik med, ikke se forskjell på to like og to ulike, eller forskjell på 1 eller 2, som to like og to ulike, så har 

vi et problem med absolutt alle termer og beskrivelser, symbolikk og språk, enhver forståelse og enhver 

sammenligning. Vi har en bevissthet som fungerer som en sammenlignings-funksjon. Vi kan godt huske 

mange saker bra, men vi behøver ikke å forstå noe av det for det.  

Om vi ikke hadde husk ville vi ikke kunne sammenlignet to like og to ulike, fordi vi ikke husker i 

bevisstheten eller husker hentet fra en form for opplevelses-lagring, noe som vi skal sammenligne med. Alle 

preferanser som skulle sammenlignes og setes sammen til en setning og årsak-virknings-rekkefølge, evnen til 

å skille noe fra hverandre eller ikke, sammen-føye noe, splitte og samle, ville være forgjeves, og vi ville ikke 

kunne sette et ord i sammenheng med noe annet, eller den ene siden av en gjenstand å sammenligne dette med 

en annen side. Vi ville ikke få tak i formen, og ikke forløpet i hendelser.  

Vi kunne ikke sammenligne den ene følelsen, sinnsstemningen med en annen, og heller ikke vite hva 

som var forståelig eller ikke. Vi kunne heller merket fortid, nåtid, fremtid i noen sammenheng. Dersom vi 

skulle lagd en definisjon til et ord, så ville ordet og definisjonen ikke kunne bli sammenlignet. Dette betyr at 

det er minst to eller fler forskjeller som må merkes, eller må være der som virkelighet for bevisstheten, eller 

virkelighet for den fysiske natur, i formen tilpasning og reaksjoner, for at noe skulle virke.  

Vi ville aldri fått det neste i tid, hendelse, livsløp om ikke en slik logisk funksjon er til stede. Fordi det 

er forskjells-funksjonaliteten som danner alle logiske funksjoner som lik, ulik, 2, den neste, den forrige, 

tilstand og endring av denne, slik at vi med flere slike kan få «og, eller, ikke, er lik og er ulik, og hvis som 

alternativ lik/ulik, og gjentagelsen, det samme en gang til, enten-eller, både-og, de sammenligningsfunksjoner 

der en oppfattelse også peker til en sak.  

At begrepet 1, en er peker til en sak, og uten å peke på andre eller seg selv, så vil ikke 1 fungere som 

sak i telling, og sammenligning, og heller ikke det vi kaller et tre, 1 tre. Vi ville heller ikke klart dette som å 

skille mellom lyst og mere lyst, smerte og mere smerte, og faktisk ikke kunne sammenlignet noen som helst 

slags bevissthets-funksjon eller merke forskjell på noen fysiske forhold. 

Når vi lager definisjoner som betyr forklaring av ord og de saksforhold som dette peker til, bilen, 

arbeidet, tids-rekke-følger, dato, slappe av, så er vi avhengig av en slik sortering av forskjeller som settes i en 

sammenlignings-funksjonell rekkefølge eller oversikt, som en av de viktige faktorene til forståelse, å forstå 

noe. Her trengs det klart flere funksjoner for at vi skal kunne forstå noe, fordi vi må ha en bevissthetsplattform, 

en projisering av saksforholdene og deres sammenligningsgrunnlag som dette står i sammenheng med, og 

dette er noe jeg tar opp i begrepet bevissthets-prosessen, bevissthets-systemet og bevissthet-funksjonen og 

eventuelle endringer og forskjeller i slike bevissthets-operasjoner. 

Poenget med definisjon, forklaring er at vi kan sammenligne innholdet og betydningen av et ord, eller 

av det vi ser, opplever, med noe, bevisst og fysisk, om ikke annet med de forskjellige forholdene i innholdet 

av det vi ser og opplever, når det ikke sammenlignes med annet utenfor mengden i saksforholdet. 

Uten et slikt logisk sammenlignings-grunnlag, forskjells-funksjon(er), så vil ikke dialektikken og dets 

definerte saksforhold av like og ulike saker kunne settes opp som kraft/motkraft, som tese(utsagn) og antitese 

som mot-utsagn, og at vi kan få til en funksjonell sammenlignings-funksjon av saks-forholdene. For å kunne 

være sikre på saker nytter det ikke her bare å la det skure å gå. Om det ikke er en forbindelse mellom saks-

forholdene i utsagn og i forhold til mot-utsagn, at det finnes en kontinuitets-forbindelse kan ikke bevisstheten 

eller fysiske forhold virke på og med hverandre eller påvirke hverandre. Altså at vi får en syntese.  
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Dette går fint også innenfor det vi kan kalle en kontinuerlig differensial-sammenhengende verden eller 

kraft som utjevner indre forhold, ekspanderer eller utveksler. Poenget er at kun begrepet tese, antitese og 

syntese, faller inn under samme saksgangen som det vi finner i nytte-bruk-moralen. Og også som den praktiske 

moralen, eller praktisk arbeids-oppfattelse i forhold til behovene, eventuelt opprettholdelsen.  

Dette betyr at forholdene bak teser-antiteser og synteser er uklar. Man går fra det ene saksforholdets 

resultater til det neste, selv om det stadig blir feilskjær. At metoden gir ingen sikkerhet i en gitt situasjon før 

man har funnet konsekvensene. Men hvilke vilkår skal så dette settes inn i. Her må graden opprettholdelse av 

det fysiske og det bevisste, livsbehov, mulig økologi, settes inn i sammenhengen for at tese, antitese og syntese 

skal ha en kilde som skal frem til et mål.  

Dette betyr at dialektikken ikke klarer alt alene, eller klarerer alt alene. Veldig nyttig i teknisk 

forståelse, metoder for mange teorier, og slik kan jeg være enig med dette i mange tilfeller. Uten logikken som 

vi ser og et forståelses-innhold og samlende funksjoner, så vil dialektikken ikke virke. 

Vi kan se mye av det samme hos begrepet fenomenologi. I fenomenologien får vi definisjonenes 

problem. At vi oppfatter noe, finner forståelige sammenhenger i ord, saksforhold om bevisste og fysiske saker. 

Vi behøver her heller ikke å vite årsakene til at saksforholdene er der: Fenomenet. Fenomenet er altså de 

tanker, følelser, hendelses-oppfattelser, og populært kalt forestillinger, der både virkelige og teatralske oppsett 

av saker og bytting av plass på saksinnholdet fungerer som bilde, film, eller følelses-rekkefølger, styrkegrader 

i slikt.  

Forestillingen er altså anskueligheten eller visualiseringen av innhold og prosesser for saks-innholdet. 

Vi kaller gjerne det hele for tanker eller bevissthet, og det gjelder også for klare oversikter og anelser, altså 

intuisjonen, som også kalles å være rettet tydelig eller utydelig i forholdet mellom kilde og mål-retninger. Vi 

kan ane, merke noe, uten å vite helt hva det er vi merker(forskjell på eller forskjell fra). 

At vi kaller alt visuelt, alt tanker, alt anskuelighet, alt synliggjort for oss, alt forestillinger, forteller 

ikke annet enn at alle disse er navn, ord som er satt på det vi peker på, og her peker vi på alle tanker, alle 

forestillinger, alle visualiseringer, som en gruppe-betegnelse. Men dette forteller slett ikke noe om hvordan 

slike fungerer, kan være til, kan virke, eller hva det er, og lite om de virkelige funksjoner som får frem disse 

virke-måtene.  

Fenomenologi blir uansett de forskjells-strukturer vi merker og som vi henviser til, peker på, oppdager, 

og fenomenet er her til en viss grad livskraft-orientert ord, ånd, ofte med en litt overjordisk mystisk bakgrunn, 

ofte en nyttet religiøs beskrivelse av det samme som saksforhold og deres bakgrunn for fremtredelse. At det 

er slik at forestilling og fenomenologi kan knyttes sammen som et sammenlignings-system, der fenomener 

som strukturer og endringer kalles forestillinger, likt som virkelighet og innbilning, og der svært mange anser 

alt som bare innbilninger. Hegel sier at alt er bare forestillinger. Det kan det godt være.  

Men det gir ingen funksjonell forklaring til saksforholdene. Ikke en gang for hvordan forestillinger 

overhode dukker opp, er forskjellige eller likedanne, er en eller hundrevis. Og det viser at forestillinger er bare 

henvisninger, pekere, til det saksforholdet vi sikter til Og at det er lett å si at alt er mening eller alt er 

meningsløst, om vi kan si at lidelseshistorien er en beklagelse. Eller ingen klage tillates. 

Slik sett forteller ikke begrepet fenomenologi og forestillinger særlig mye annet enn en gjenkjennelse 

av saksforholdene. Likedan som begrepet bevissthet, tanker, anskuelighet, visualisering.  

Når vi da skal se på fenomenologien så er det beskrivende innhold av hva vi oppfatter, og derfor mener 

jeg at fenomenologi er definisjon av relasjoner i saksforhold, slik som når vi oppfatter noe som i fokus med 

verden i bakgrunnen. Men her er verden, bakgrunn, og det som stiller seg foran som sterkest aktuelt, forkus, 

lignende øyets skarpsone, ikke videre klarert. Det er god grunn til å si at sammenligningen av definisjons-

innhold, og som nytte for fortolkning og for språk, menings-sammenheng, altså saks-gangen, her er det 

viktigste. Men slett ikke å løse alt. Husserl ville begynne et sted for å gi oss bevisst og fysisk pekepinn på 

forhold i oppmerksomhets-gangen, og derfra at vi kunne utrede mangler videre. Husserl trekker her det 

antikkens forskere, Newton, syns-eksperter, mange finner ut av fysisk, inn i bevissthets-prosessen. 

Og det er her det dannes koordinater mellom elementene og prosessene som finnes i saksforholdet som 

vi nå sorterer og ordner til lagring som husk, definisjons-saksforhold og relasjonene her. Hvordan stiller alt 

seg i forhold til hverandre i de saker vi lagrer, husker, forbindes, og hvordan utløser de så igjen sine bevegelige 

muligheter når de er tilbake i bevisstheten som en hendelsesopplevelse. Å kjøre filmen. 

Uten den samme logikken, forskjells-funksjonen, forskjells-egenskapen, så ville det ikke nyttte å ha 

eller få noen forestillinger, fenomenologi, eller forhold til bevisst og fysisk saks-sammenstilling. Det ville ikke 

være mulig å definere og analysere saksinnhold. 
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Dialektikken med tese. Anti-tese, syntese, forklarer ikke uten videre sammenligningsprosessen, og det 

gjør heller ikke fenomenologien. Uten den forskjells-funksjonelle logikkens kontinuerlige forbindelses-

virkning som like og ulike som sammenligningsprosess så vil dialektikken og fenomenologien ikke fungere. 

Og logikken må benyttes i analysen, og denne analysens grunnlag beskrives ikke som utgangspunkt for 

elementene, samstillings-forholdet og prosessvirkningen til dialektisk og fenomenologiske funksjoner. 

Så kommer hermeneutikken, alle forståelses-måter, som retter seg inn etter sinnsstemninger, behov, 

sanser, følelser, opplevelser og husk, og hva man har erfart og hva man har lært som oppfattelsesstyrende 

forståelsesmåter. Alt dette kan være i endring.  

Her sies det nettopp at man skal bruke den forståelsesmåten som er mest hensiktsmessig og mest 

oppdagelsesrik når man står foran et problem, og at mangfoldet i forståelsesmåter og modeller her er mange 

og kan godt benyttes i sort monn for de forskjellige samfunnsideene, og der ikke minst for hensynet til 

mennesker, individer og sosiale forhold i samfunnet, men også fysisk og psykisk helse.  

At hermeneutikken kan benyttes til å forstå de andres forståelsesmåter, og i vitenskapen så betyr det 

hermeneutiske budskap eureka, heureka, jeg har oppdaget det, som Arkimedes sa, om oppdrift i badekaret, at 

det er snakk om hvor høy frigjøringsgrad innholdet har til å oppdage mange sider som kan være riktige om 

forholdene innen helheten eller enkelte områder i forskningen. Om så hos den enkelte som livssyns-opp-

fatninger og som styringspraksis for samfunn. Heureka blir innspill til Hermeneutikk. Oppdagelses-kraft! 

Poenget er at forståelses-måter, hermeneutikken setter først og fremst oppdagelsen av mange 

forståelses-måter ved gitte saker som givende for løsninger, og som valgfrie muligheter der dialektikk benyttes 

til teknikk, og fenomenologi kan benyttes til psykologi og beskrivelser av saksforhold, definisjoner og endring 

av dette med nye oppdagelser, mens forståelse og forståelses-måter må benyttes på alle forhold mellom 

individer og samfunns-helhet, om så forståelse av naturen og dens sammenhenger, men at poenget her ikke 

forteller hvilke kriterier vi egentlig har å sammenligne med. Om forståelses-måter må vi lære, sammenligne. 

Vi sitter igjen med ønsker for behov vi ikke får dekket fordi vi funksjonelt ikke vet hvilke faste 

holdepunkter for holdbarhet vi har i tilværelsen. 

Uten logikken, forskjells-funksjonen, sammenligningsfunksjonen kan vi ikke forstå noe eller ha 

forståelsesmåter og forbindelser mellom dette i en kontinuitet. Fordi matematikk og punkt-bevegelse klarer 

ikke å danne kontinuitet av rom og kontinuitet av bevegelse, likt som matematikk og tall ikke kan, slik at 

geometri og matematikk er utdrag av en kontinuerlig virkelighet som vi kan avmerke retninger i.  

Vi får aldri punktet til å være bevegelig og heller ikke et eksakt tall. Det finnes ingen forklaring ved 

punktet at det kan skje noe, eller at man kan komme til neste punkt, og det skjer aldri noe med et tall som 

endrer dette, fordi der er det alt et annet tall, og de er ikke det samme punkt, sted, og da kan det heller ikke gi 

bevegelseskontinuitet eller romkontinuitet. 

Det samme gjelder for alle disse forståelses-måter og metoder: At det er ikke mulig å få disse til, deres 

prosesser, virkning, sammenligningsgrunnlag, saksinnhold-definisjoner, begrep, uten at vi har logikken og 

dets kontinuerlige forskjells-funksjonelle funksjons-grunnlag til stede og som jeg kun kjenner igjen fra 

differensialkraftens forklaring av en slik kontinuitets-funksjon.  

Det er kun den funksjonelle beskrivelsen som form og endring som kan gi oss en virkelig viten om hva 

som er og hvordan, ikke begrepet hva: Fordi det Er. Hvordan og hvorfor er funksjonell beskrivelse: Hvorfor 

er saks-gange, ikke først bevisst eller fysisk som er underordnet funksjon, men funksjonelt. 

Uten forskjells-egenskapen som skiller ut like og ulike forskjeller av all egenskapsfunksjoner, så kan 

vi ikke forstå, fortolke, få semantiske og syntaks-sammenligninger. Gjelder alt vi justerer noe etter og alle 

synonyme ord for dette, slik som sortere, kategorisere, ordne, orientere, oversikt som oppfattes forstått eller 

ikke. For det fysiske og i og for det bevisste, og livsfunksjoner. 

Differensialkraften viser at det ikke er absolutt nødvendig at det må ligge en bevissthet bak 

drivkreftene våre og deres orienteringer, eller at de fysiske lover kun kan bli til ved at en bevissthet er 

årsak til dette. 

Uansett er Differensialkraften ikke en åndelig eller materie-mekanisk funksjons-beskrivelse, men først 

og fremst en funksjons-beskrivelse. Den har ikke en åndelig eller ateistisk bakgrunn for forståelses-innholdet. 

Akkurat på dette trinnet vil jeg ha meg frabedt en misforståelse om at dette er ånd, materie, teistisk eller 

ateistisk. Men den kan skille mellom en naturfysisk beskrivelse og en åndelig beskrivelse. For den generelle 

helheten av denne funksjonskraften kan bevisst og det fysiske ikke adskilles som kontinuitets-funksjon. 

At indre og ytre verdener har adskillelse eller funksjons-avbrudd. Nei. De henger sammen. 
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Begrepet nødvendighet, at det er nød, behov, trang, at noe her må noe, hvor man skal ta et valg med 

hvor begrepet nødvendighet skal plasseres og forstås. Med nødvendighet så menes det her at det funksjonelt 

kan eller ikke kan oppføre seg funksjonelt som det gjør. At det virker fordi det fungerer slik at vi får de 

funksjonelle forholdene som årsak-virkning som vi har. Tilfeldig betyr at det ikke er sammenheng som så 

settes i sammenheng og kan brytes når som helst uten årsak-virknings-forbindelser, og der noe er fritt fra alt 

annet. At noe bare dukker opp eller bare forsvinner.  

Nei. Her er det som er det som er og kan ikke endres, bare fungere som det gjør. Og i slik sammenheng 

så blir tilværelsen nødvendig og kan ikke annet enn å ha årsakvirknings-kontinuitet. Det er slik ikke fritt 

tilfeldige deler, hendelser. Ikke selv om det kan virke slik på oss. Det tilfeldige og nødvendige er nok mest 

behovs-rettet bevissthets-forståelse for folk, og behovet har alle felles, men hvordan funksjoner og former, 

bevisst og fysisk involveres her læres vi opp til av andre, eller erfarer selv med forestillinger som ikke alltid 

kan avklares som virkelighet eller innbilning. 

Logikken, sammenlignings-funksjonen, styrer alle matematiske, geometriske, teoretiske og praktiske 

funksjoner vi har for tall, måle-begreper, måle-instrumenter og vår bevisste oppfattelse av dette, og er dermed 

overordnet tall, geometri, og måle-tekniske funksjoner, dannelse av aksiomer og enheter i fysikk og kjemi, 

men ikke mer enn at det er disse fysiske saksforholdene som vi funksjonelt sammenligner med. Og det 

samme gjelder for bevissthets-funksjonene.  

Definisjonene vi best klarer å utforme for slike funksjoner er det vitenskapsfilosofien og språk-

filosofien som tar seg av, og ut fra dette lages det kriterier for vitenskapen som krav til de vitenskapelig bevis, 

metoder, og kriterier som vitenskapen har å holde seg til. Alle vitenskapskriterier. Men dette betyr ikke at helt 

uvitenskapelige ikke kan lure seg inn i mengden av kriterier, og dette er i seg selv det problemet Arne Næss, 

Bertrand Russell, Einstein, Dirac, Wormnæs, og den moderne vitenskaps-filosofiens område trenger for det 

meste. CERN, IS-standard, er involvert. Her er det flere rom for paradigmeskifter. 

Men det ville aldri vært noen mulighet for at slike logiske funksjoner bevisst og fysisk fantes om ikke 

en grunnfunksjon til alt dette, virkende virkelighet, var en slik logisk funksjons-egenskap. Fordi random 

parametre, paradigme-systemer, kan ikke opprettholde årsak-virkning, proporsjonalitet. 

Jeg vet at jeg utviklet en Altet-filosofisk modell ut fra en eneste logisk funksjon som er i overens-

stemmelse med TAO, Det Samme, Med Einstein rom-tid-energi-modell inkludert omfanget av ettertidens 

vitenskap slik. En og samme logiske funksjon.  

Jeg vet at jeg ut fra det samme utviklet og fant de fysiske lover og fysisk modell for likedanne felter ut 

fra en eneste logisk funksjon som er i overenstemmelse med TAO, Det Samme, Med Einstein rom-tid-energi-

modell inkludert omfanget av ettertidens vitenskap slik. En og samme logiske funksjon. Fordi det er den som 

er funksjonen i hele utlegget av vitensaps-teorien med tittel Differensialkraften!  

Det neste er både en skjemarisk interaktiv, om vi vil åndlig tangering av bevissthets-funksjoner, og en 

vitenskapelig evolusjonsfunksjonell biologisk og fysisk selektiv modell i denne boken for den mulige 

bevissthets-egenskapen ut fra samme funksjon: ut fra en eneste logisk funksjon som er i overenstemmelse med 

TAO, Det Samme, Med Einstein rom-tid-energi-modell inkludert omfanget av ettertidens vitenskap slik. En 

og samme logiske funksjon.  

Alt tyder på at en og samme funksjon danner det vi kjenner, og mulig det vi enda ikke kjenner ut fra 

en og samme logiske funksjon som både altets-filosfisk modell, vitenskapsteoretisk modell og bevissthets-

egenskaps-funksjonen. Inkludert det vi knytter opp til denne, forestillinger og egen-virkende. At det faktisk er 

noe som skjer, og at det er mulig. Bevissthet og natur er mulig, til og med som en og samme samvirkende 

funksjon. En differensialkontinuitet av samme utvekslingskraft. 

Men fysikernes vitenskapsteorier, TAO, Det Samme, har ikke den effektive virkningen som den 

grunnleggende diffeensialfunksjonen har, altså den logiske funksjonen, selv om de klarer å henvise til den. 

 

Konklusjon på og om bevissthetsfunksjonen 
Bevisstheten er logisk mulig. Bevisstheten er mulig. Og den er mulig forståelig. Den er en 

sammen-lignings-egenskap for oversikts-referanse-kraft-virkninger som gir den visuelle effekten som 

et holografisk felt-ressonans-rom. Funksjon: En sammenlignings-prosseserende virknings-funksjon.  

Sammenligner, samstiller, tilpasser i grad kontinuitets-virknings-styrker, sinns-stemninger, føleleser, 

affekter, logiske form/styrke, endrings-transformasjoner og formasjoner. Oversikt/orientering Saks-orientert: 

Eksempler er syntaks, humor, hva som helst annet, om så alvor. Forståelse = er-liks-grad, likhetsgrad saks-

forholds-struktur-orientering bevisst, med grad likhet fysisk/bevisst til et saksforholds virke-lik-het! 
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Moderne Teknologi og System-Vitenskap 
 

Vi hadde ingen byer. Fra Istiden levde det meste av verdens befolkning ganske så likt som indianere. 

Vi skar av pelsen fra dyr til klær. Vi klarte å lage oss en slags mokkasiner-sko. Noen gode som støvler. Vi 

klarte å lage noen flåter, men båter var det enda ikke snakk om. Vi var i ferd med å oppdage rep, og tvinning 

av lange hår til en slags klesplagg også. Vi hadde stort sett sterke redskaper av bein, horn og støttenner vi fant, 

eller tok fra byttedyrene, og vi hadde utmerkede stein-redskaper som kunne brukes som kniver, som økser, og 

forskjellige verktøy for å skrape i ting. Vi kunne dele opp planter, kjøtt og fisk. 

Vi brukte gode grotter, vakre grotter, mange som hadde elvevann gjennom seg, til og med med fisk. 

Vi hadde der steiner og annet utstyr til å sette en stans for ville dyr. Også mot farlige stamme-folk. Vi bygde 

ellers massevis av jordhytter, jaktleire, wigwam, tipi, lavo, løvhytter og bar-hytter. I noen tilfeller kunne vi ha 

så mye rette greiner, stokker, at vi kunne bygge opp hele tre-hytter av dette. En del steder finner man også 

steinhytter, og huler som folk har preparert som rene bolighus. 

Vi har akkurat funnet opp pil- og buen. Ekstra gode kaste-spyd, kaste-piler, atl-atl. Å mestre kamp med 

stokker kunne mange slik at de faktisk kunne stå i mot tøffe dyr. I noen tilfeller var det ikke annen råd enn at 

man måtte sloss mot enkelte ville dyr med bare hendene, og ville dyr var det som dominerte naturen 

fullstendig. Kun samleplassene for store familiegrupper og stammer som hadde blitt en trend og tradisjon ga 

et dominerende bo-område, og på utferd, jaktlag. Vi levde slik indianerne gjorde, men uten hester. Vi hadde 

hverken husdyr eller dyrka mark. 

Enkelte steder var det derimot stor tilvekst av bær og frukter, samt villkorn, samt mange brukbare gode 

røtter, slik som eksempel gulrøtter, poteter, mais, hvete, bygg, havre, også honning fra bier. Både salte 

matvarer og søte matvarer kunne være å finne. Slike veldig fruktbare steder som kunne fø mange, ble til 

mindre eller større landsbyområder. I noen tilfelelr kunne dette ha sin oppstart i fjellskrenter høyt oppe om det 

var en del frukt eller spiselige planter. I Anatolias høyfjell på grensen mellom Tyrkias høyland og langs elvene 

som herfra gikk ned fra fjellet, slik som Eufrat og Tigris, vokste det mye villkorn. 

Folk la merke til at frøene ga god tilvekst, og fant ut at de kunne plante dem i ordnet nærhet av 

boplassen. De lærte seg å gjete sauer, også å la de bo inne hos seg inntil de ble til mat og klær, og dyrene 

hadde jo tillit til folk. I første omgang var det planter å dyrke, røtter, slikt som ga en solid mulighet til bofasthet, 

og man finner opptrinn til slike steinblokker og steinhus, også i tørket leire og stokker, og som kunne ha 

inngangen gjennom et vindu høyt oppe på veggen slik at de nærmest måtte lage seg en slags stige. Disse måtte 

ha trinn mellom to stokker som de ble laget hulrom for trinnene i. Dette og sener fra dyr kunne brukes til 

bindeverk, også mange pels-remser. Vi drar kjensel på indianer-levevis. 

Lignende skjer når isen trekker seg tilbake fra nordområder også. Vi kan jo bare se for oss hva det 

betyr når et bartre som gran ikke dukker opp i Sverige og Norge før 500 før Kristus/Augustins-tids-regning. 

Dette er kun 120 generasjoner siden, altså 25 mannsaldre av 100-år. I denne tiden mellom rundt 8-9000 f-kr. 

til rundt 5000 f-kr., så dukker det opp stadig flere slike landsbyer, stadig mer frøsetting, og tendens til jordbruk 

enkelte steder. Noen steder er landsbyene store og husene godt for seg gjort. Dette er den tiden der steinbyer 

virkelig får større dimensjoner.  

Rundt 4000 fkr kan man se slike store byggverk komme i Sumer, og det er også større slike bygg på 

gang i Egypt. Folk vandrer langt, og de begynner en utbredt handel med hverandre. Jordbruk og fruktsyrking, 

samt husdyrhold er lenger ikke bare tilfeldige opptrinn. Det lages store områder som ligner å dyrke opp prærien 

og sletteland. Det lages grøfter utover over alt for at vannet skal nå frem til steder i store distrikter, og at det 

holdes store kvegstammer, sau og høns, og alt tyder på at kaniner, katter og hunder har blitt alminnelig. På 

seetter og fjelland så har man begynt å trene opp hester til ridning, frakt-dyr, lignende som oksespann.  

1800 år før vestlig tidsregning, finner hetittene i Anatolia-distriktet ut at de kan smelte ut store mengder 

jern om de lager store nok gruer, med høy varme, og at de må smi redskaper med en gang mens dette er nær 

smeltepunktet. Rundt 1750 kommer dette første krigen med ekte Jern- og Stål-Sverd. Men de hadde allerede 

hat 1000 år med bronsesverd. I tiden fra 1200 til 500 f.kr., blir spiker en litt vanligere sak i deler av den gamle 

verden og det indre Middelhav. Vev, ull, bomull, silke er i ferd med å innta verden og farget tøy.  

Kunsten på bygg, og byggekunst er i tiden 2000 før, til 500 e-kr., formidabel, og noe mange ikke klarer 

å konkurrere med en gang i dag. Gjennom middelalderen fortsetter byggekunst og mye av de opfinnelser og 

beregninger som Arkimedes ga av trinser og kastemaskiner, ramboge og byggekunst, oppfinnelser. Båter 

hadde utviklet seg stort fra 3000 fkr. Alt tyder på handel mellom Afrika, Sumer, India, rundt denne tiden. 

Snart mye mer.  
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Både legekunst og byggekunst, en del praktiske oppfinnelser finner sted gjennom middelalderen også, 

men kanskje mest i østen og den arabiske verden, der alle har beholdt den gamle litteraturen. I Eurpeisk 

middelalder ble nemlig mye av vitenskapen bannlyst som en misbrukets vei, til krigs-utstyr, og til 

eksperimenter av leger på levende folk. Mye å skremmes av. Men Leonardo tar opp alle utviklingsgrener rundt 

seg fra de ssiste 3-400 årene, og trykkekunsten har kommet og likedan at grekere som nå angripes av 

muslimene rømmer til vesten med all den klassiske litteraturen fra vitenskap og filosofi, siden Aristoteles 

foreslo en systematisk nedfortegnelse over vitenskap og metode, utstyr og logisk beregning, fra 350-320-taller 

før vår tidsregning.  

Leonardo fant på saker som ingen hadde hørt om. Men hadde vært spekulert i. Mange gode sterke 

trinser og arbeidsverktøy. Han fant opp friksjonsfrie valser for trykkerier, han oppfant saksen du kan hold i en 

hånd. Han hadde tegninger av tanks med bevegelig kanonløp, og med 3 gir. Men ikke ide om drivstoffet. Han 

oppfant også maskingeværet, og vi vil, mitraliøsen. Han forsøkte å lage et fly. Han lagde tegning av det som 

utvilspmt skulle være et slags helikopter. Han skal ha hatt et mislykket forsøk han ikke ville gjenta. Men hans 

ideer sprengte tidens grenser og ga et eksplosivt inntog i Tysk, Fransk og Britisk ide om teknologi.  

En av de saker som først ser dagen slys som fabrikktype er symaskinen. Ideer om klokker, termometer 

kikkert, mikroskop, og kull for drifte vanndamp skal snart ta over mye her, og rett etter 1700 begynner 

eksperimenter med dette å skje i stor målstokk. Rundt 1800 er James Watt i gang med ett pedal-sett som kan 

settes på et damlokk, eller på flere damlokk, som gir en slags takt for mekaniske kraftoverføringer. Ikke lenge 

etter er han i ferd med å tenge opp, g lage de første dampskip, og de første damp-lokmotiver som går på 

kokevann oppvarmet med kull. De første slike brukes for vogner inne i gruver, gjerne kullgruvene.  

Snart konstrueres lignende skip og hjuldampere, og Watt har lagd maskiner som kan brukes inne på 

fabrikker også. Lokmotiver og dambåter er de første slike selvgående kjøretøyer. Å få til det samme for små 

kjøretøyer tror man ikke på enda. Også våpen blir bedre. Mange pistoler og langbørser har begrenset effekt. 

Men nå oppfinnes riflen, Winchesteren og Colten, som gir fullt gjennomslag som farlig våpen , eller gode nok 

jaktvåpen. Elektrisiteten er ikke funnet opp enda, og heller ikke dynamitt og nitroglyserin.  

Men Lavoisiers kjemi som avdekker grunnstoffer, og den bastante innføring av Daltons atomteori få 

år senere, i 1800, fører til at syrer og baser, smelte-, koke-, fryse-metoder, avslører atomenes egenskaper og 

systematikk, i det de erstatter den eldre oppdelingen i jord, luft, ild og vann som ikke er særlig nøye på element-

nivå. Det er med nød og neppe at elektromotor oppfinnes rundt 1825, og 1830-32 en elektro-turbin. I første 

omgang gir dette støtet til morsesignaler i telegrafer fra rundt 1840-åra. Det skal ta 60 år til før telefoner og 

elektrisitet blir til i de første byer, og forsøkt på kjøretøy. Noe hadde startet opp rundt 1880-åra. Men veksel-

strømmen kom til fabrikker og byer først rundt 1900, med en viss oppstart fra 1896-97. Buffalo City første 

by, Niagarafallene.  

Verdens første brukbare dampskip, Clermont, ble bygd i 1807 i USA av Robert Fulton. 

Det første kommersielt lønnsomme dampskipet var Comet, som i 1812 ble brukt til å frakte hotellgjester på 

elva Clyde i Skottland. 
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Utfordringer for vår Bevissthet! 

Enkle men krevende spørsmål! 
 

Er jorden rund eller flat? Hvordan finner vi svaret? Hva kan testes? Hva kan man finne ut selv, og hva kan man finne ut fra 

forskjellig informasjon? Hvordan står det til med jorden. Hva er fakta og sannhet om styre og stell i forskjellige land, og hvordan 

har befolkningen det? Hvordan står det til med naturen? Hvorfor skal vi ikke ha kunnskap om de faktiske forhold? Hvordan løser 

vi jordiske kriser, krig, forurensning, global oppvarming? Hvordan kan vi få det både fritt og godt levelig? Hvordan kan vi få 

medisin, og legehjelp for den nye verden vi ønsker oss for god helse, god psyke, god bevissthetsevne, og en balansert bruk av 

ressurser? Svarene finnes nok? Men hvilken energi vil kunne være minst ødeleggende? Hvordan tilbakevende god natur? 

 

Til dette er det lagt inn en del informasjon om de seneste historiske 

oppfinnelser og utviklings-skritt. 

Og kun for disse spørsmålene! 
 

Les gjennom dette! 

 

1700-1800 Benjamin Franklin: At Naturen var i ro, nøytral. I ulage ble den positiv eller negativ, altså overskudd, underskudd av 

styrke elektrisk slik som syre og base. Lynet anså han elektrisk. Drage med metalltråd kan fange lynet. Europeerne testet dette. 

Benjamin hadde rett. Lynet var elektrisk.  

1799: Volta merker at dyr og metaller reagerer på elektrisk, elektrisk ål og rokke, men tror ikke at dyrets livs-kraft er årsak til 

elektrisitet. Han tester stoffer, metaller i syre, og lager det første batteriet 1799. 1800 brukbart batteri. 

1824 Faraday finner opp elektro-motor. 1831 finner opp generator/dynamo. 1838 Elektrolyse. Matematikeren Maxwell hjelper 

Faraday med de elektriske lovene, og finner disse kraft-lovenes virkning mellom hverandre i 1840-50. Maxwells lover. 

1848 Gauss beviser at massekraft, fossekraft, mekanisk kraft, gravitasjons-mengde, tyngde, kan regnes nøyaktig over til elektrisk 

kraft og er ekvivalent med elektrisk energi. Hvilken masse-kraft som er lik elektrisk styrke. Nesten E=mcc. 

1890-1910 Thompson mener senere at bevegelsesenergi og masse/elektrisitet og gravitasjon er kraft-motkraft-deler i Universet. 

Dete er kjemisk likevekt også for bevegelses-energiene. Einstein forkaster senere motkraften, og eteren, noe som ikke stemmer. 

Thompson er fremdeles inne på et viktig spor. Eteren har derimot ingen logisk funksjons-forklaring. 

1821 Ohms lov: All kraft: Styrke og motstand gir strømnings-mengden. U=R ganger I. Gjelder all mekanisk, flytende, gravitasjon 

og elektromagnetisk kraft. 

1822 Eng. Peter Barlow roterende elektromagnetisk vekselstrøm, Barlows hjul.  1832 fransk Hippolyte Pixii apparat genererte 

vekselspenning med magneter. Lagde samme år en likeretter for halvperiodene slik at det kom ut likestrøm.  

1834 Emil Lenz: «magnetelektrisitet» = «elektromagnetisme» 2 retninger i samme sak, «loven om gjensidighet mellom 

magnetelektrisitet og elektromagnetisme», elektrisk motor kan fungere som generator, og omvendt. Bevist 1838.  

1834 Moritz Jacobi lager motor 15 watt: 1838 ny motor 300 W. Frakter 14 mann over elv: motor på båt. Nytte. 

1841 Tysk forbund: premie om en motor kan gi billigere energi enn hest, dampmaskin, menneske. Umulig uten sterk nyere generator. 

1856 Werner von Siemens generator ga bra effekt. 1 utgavene til telegrafi med hånd-sveiv. Brukt magneto-/felt-telefoner senere. 

Hesteskoformet permanentmagnet gir statisk felt gjennom rotor.  

Viklingen i rotoren ble lagt i flere spor i rotorens omfang. Gir mindre pulsering i spenningen.  

1866 Siemens generator uten permanentmagneter, men elektromagneter. Spoler med mange viklinger ga et kraftig magnetfelt. Strømmen til å 

drive elektromagnetene ble hentet fra maskinen selv. Galvanisk batteri starter generatoren som bygger opp feltet. Viklingene bygger stadig sterkere 

spenning, feltet blir sterkere; batteriet kan frakobles. Felt-styrken øker til jernet er i metning, ikke fører sterkere magnetfelt Navn: dynamo-elektrisk 

maskin. Den skaffer sin egen magnetisering uten permanentmagneten. Det sterke magnetfelt gjør at permanentmagnetene ikke mister magnetisme 

over tid, men bevarer den. 1. nyttige likestrøms-generator. Charles Wheatstone lagde maken i 1867 u-viten om Siemens.  

Likestrømsgeneratorer Siemens dynamo:  

Viklingen i rotoren ble lagt i flere spor i rotorens omfang. Gir mindre pulsering i spenningen.  

1866 Siemens generator uten permanentmagneter, men elektromagneter. Spoler med mange viklinger ga et kraftig magnetfelt. 

Strømmen til å drive elektromagnetene ble hentet fra maskinen selv. Galvanisk batteri starter generatoren som bygger opp feltet. 

Viklingene bygger stadig sterkere spenning, feltet blir sterkere; batteriet kan frakobles. Felt-styrken øker til jernet er i metning, 

ikke fører sterkere magnetfelt Navn: dynamo-elektrisk maskin. Den skaffer sin egen magnetisering uten permanentmagneten. Det 

sterke magnetfelt gjør at permanentmagnetene ikke mister magnetisme over tid, men bevarer den. 1. nyttige likestrøms-generator. 

Charles Wheatstone lagde maken i 1867 u-viten om Siemens.  

1871 Grammers anker-ring, spolering, klarer å redusere pulseringene i forhold til Siemens likestrøms-generator. 

1883 Siemens-Halskes dynamo med trommelrotor, viklinger i pereferien. 

1872 Friedrich von Hefner-Alteneck sjefingeniør i Siemens lagde rotor til dynamoen med sylindrisk form. Denne hadde også 

viklinger i flere spor i rotorens periferi parallelt med akselen. Forbedret Grammes oppfinnelse, uten mye vikling på innsiden. Der 

det uansett ikke ble indusert noe spenning. Enklere enn å vikle Grammes toroid. 

Franskmannen Auguste Pellerin: Stålet i en elektrisk maskin må ha laminerte stålplater, ikke massivt stål, og må være elektrisk 

isolert fra hverandre. Unngår virvelstrømmer. Dette ga gode dynamoer og tilhørende motorer.  

1870 Vekselspennings-generatorer er i bruk. Likespenning størst utbredelse. Vekselspenning gode for lysbuelamper og i 

gatebelysning.  Ingen motorer enda tilfredsstillende for vekselspenning.  
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1882 Edisons kraftstasjoner i New York. Kun dynamoer for likespenning. Ulempen med likespenning var at særlig høye 

spenningsnivåer ikke var teknisk mulig på grunn av blant annet begrensningene i kommutatoren. Avstanden fra dynamo til utstyr 

må være kort. Mange visste at Vekselspenning er begrenset slik. Transformatorer kunne fordeles i større avstanden, men uten motor 

for vekselspenning. Likestrøms-dynamoer enerådende. 

1891 Vekselspenning demonstreres. Godkjennes. 1901: 18 av 22 kraftverk i Norge er likespenning. Dynamoer i kraftsystemer for 

likespenning i dag uvanlig, men likestrøms-maskiner mye brukt i forbindelse med motordrifter helt til nå. Eks.: regulere turtall i 

kraftsystemer for likespenning. Kraftelektronikk/frekvens-omformere gjør likestrøm mer uvanlig i motordrift. Likestrøms-motorer 

husholdning er universalmotorer eller vekselstrøms kommutator-motorer drevet med vekselspenning. Lokomotiver benytter slike 

motorer i stor utbredelse. 

En stor ulempe med Siemens generator var at den produserte en pulserende spenning/forstyrrelse. I 1871 kom den belgiske 

ingeniøren Zénobe Théophil Gramme med en dynamo uten denne pulseringen.[6] Grammes dynamo hadde en rotor som ble 

kalt Grammes ankerring, med viklinger som var sammenkoblet som bildet til høyre øverst viser. Rett nedenfor til høyre er prinsippet 

vist som en torus (ring) med viklinger rundt. Fra hver viklingspole var det forbindelse til segmenter på kommutatoren. Det ble 

indusert like mye spenning i den øverst halvdel av ringen som i den nederste, og børstene hentet ut strømmen ved -B og +B. Hadde 

det ikke vært for at børstene var plassert der ville den induserte strømmen blitt null. Dynamoen til Gramme gikk med en hastighet 

på 800-1000 o/min og ga en strøm med mindre pulsering (rippel).  Årsaken er fordeler som oppnås med såkalte distribuerte 

viklinger. Mer om likestrøms-generatorer må du lese om selv, nett, fagbøker. 

Trefase-Systemet. Vekselstrøm. 

1885 Galileo Ferraris klarte å bygge en liten Asynkron-motor, 2 spenninger faseforskjøvet 90 grader. God oppstart. Trodde dette 

kun kunne gi under 50 % effekt av maks. Nikola Tesla jobbet med det samme, samt overføringslinje og generator. Westingham, 

oppfinner med industri, kjøper opp 40 patenter fra Tesla og ansetter Tesla som konsulent.  

Tesla fortsatte tofasemotor-eksperiment men mislykket, og forlot Westingham i 1889. Flerfaser og 2-3-fase-eksperimenter med 

patenter. Går ikke videre med det, mens man i Europa jobber febrilsk videre med vekselstrøms-systemer. 

1887: Friedrich August Haselwander lager 3-fase-motor. Da telegrafen kunne forstyrres; ikke patent-godkjent. Charles Schenk 

Bradley, Amerika, 1887, gjør det samme. Eksperimenterer og får mange patenter men utvikler de ikke. Det er Europa all videre 

vekselstrøms-forskning fortsetter.  

1889: AEG Mikhail Dolivo Dobrovolskij: videreutvikler Tesla of Ferraris forsøk: 3-faset asynkronmotor. I dag mest brukt i verden 

for små kraftverk, mulig i biler. Stjerne, trekant, vankel. 3 ledere for overføring av elektrisk energi. Det roterende feltet jevnere og 

overført effekt kan økes med 1,73 med bare én leder mer enn i et enfasesystem.  

1889 patent 3-fase-transformator med tre ben (kjernetransformator). 

1889 Jonas Wenström sverige, patent trefasesystem. Wenström bygde i 1893 en 13 km lang trefaset kraftlinje i Sverige. Han kunne 

ha forbindelse med arbeidsplassen hjemme i fra i Ålesund. 

1891 Dolivo-Dobrowolsky + Maschinenfabrik Oerlikon + AEG bygger 3-fase-kraftlinje fra Laufen-Frankfurt/Main/Tyskland 

175 km lang, spenning på 25 kV, og ga 220 kW. Nå gjør Siemens, General Electric og Westinghouse et intensivt arbeid for å bygge 

best mulige generatorer og andre maskiner for vekselstrøm. 

1896: Tesla kom tilbake til firmaet til Westinghouse og sammen bygde de den første kraftlinjen i USA for trefaset vekselspenning 

fra Niagarafallene til Buffalo i delstaten New York. Denne kraftlinjen stod ferdig i slutten av 1896.  
Tesla nr 1 tenke ut elektrisk kraftoverføring via flerfaset vekselstrømsystem, den 1 til å finne grunnlaget for slik overføring, og var den 1 til å presentere prinsippene for en flerfaset induksjonsmotor. 

Bradley 1. patentet på to-fase strømoverføringssystem med synkronmaskiner og fire elektriske ledninger. Han fikk også det 1 patentet for en tre-fase induksjonsmotor med en helt kortsluttet rotor 

(kortslutningsrotor). Haselwander var den 1 til å konstruere et trefase overføringssystem med synkronmaskiner og tre faseledere. Han bygde det 1 anlegget, den 1 til å ta det i praktisk bruk. Dolivo-
Dobrowolsky bygde den 1 enkle, praktisk nyttige trefase induksjonsmotoren med kortslutningsrotor. I brede vitenskapelige foredrag og essays, forklarte han naturen og kjennetegnene ved dagens trefase 

system og trefase motorer, og 2 år etter bygde han sin første 1/10 hk induksjonsmotor, så satte han en 100 hk trefase motor i normal drift... Dolivo-Dobrowolsky må derfor ses på som pioneren innen 

innføringen dagens trefase system. Wenström er en som tydelig erkjenner problemet, skaper teknisk solide og godt gjennomtenkte løsninger for hele programmet, men hans løsninger vises frem ett til to 

år for sent i konkurransen.  

Mer om vekselstrømsgeneatorer og vekselstrøms-systemer må du lese om videre på nettet og i fagbøker. 

Men vi kan nevne noen oppfinnelser du også må lese videre om på nettet og i fag-bøker. 

1794 Svensken Abraham Niclas Edelkrantz luke-telegraf etter idé fra Chappe-telegrafen. Test medvær Kongehus, telegraf med tre 

vertikale rammer. 

1810 Norges 1. Hans Gløersen: Tegning Optisk telegraf Napoleons-krigene. Kilde Harald Rinde. 

1837-1838: Samuel Finley Breese Morse (1791 – 1872) lagde sin 1. elektromagnetisk telegrafi i 1837. I 1838 et morse- alfabet, 

bokstaver: korte og lange signaler. 

1844: Telegraf: Det første fullt funksjonelle systemet for telegrafi. 

1250 ca: Roger Bacon påstår at Vogner kommer til å gå uten hester, i luften, og under vann. Legg mat i snøen så holder den seg. Så 

lager han svartkruttet til børser. 

1500-1530: Leonardo lager mislykket fly, ulykke. Tegner helikopter etter øyenstikkeren. Han lager friksjonsfrie presser for bok-

trykkerier. Saksen. Han tegner en Tanks med bevegelig og hevbart kanonløp, og tanksen har 3 gir! Ideer om damp er tilstede. 

Leonardo, mulig med flere, hevder å kunne skyte tunge kuler meget langt. 

1600 Galilei kikkert og akselerasjonslover for gravitasjon. Og akselerasjoner generelt av jevn akselerasjon. Formel.  

1600-tallet: Jesuitt Ferdinand Verbiest i Qing-dynastiets hoff, Kina. Dokumentarisk dampdrevet bil. 

1650-1710: Pendel-Klokker, termometer, mikroskop. Gass-lov. Ideer om den gamle atom-teorien. 

1680-95: Newtons Gravitasjons- og kraft-lover. Leibintz mener det samme for alle fysiske krefter og bevegelser.  

1769-1771: Franske Nicolas-Joseph Cugnots trehjuling 1769 ga 6 km/t. 1771: Ny som gikk så fort at han mistet kontrollen og kjørte 

inn i en vegg, som verdens første bilulykke. 

Slutten av 1700, start 1800: Dampdrevne vogner populære i Storbritania: Ny lov krevde gående med rødt flagg foran. De utviklet 

jernbanen i stedet. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Generator#cite_note-MD2-6
https://no.wikipedia.org/wiki/Torus
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=O/min&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/KV
https://no.wikipedia.org/wiki/General_Electric
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Westinghouse&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Niagarafallene
https://no.wikipedia.org/wiki/Buffalo
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1783: Første varmlufts-ballong over Lyon. Luftballong/skip, kan oppholde seg i luften i uker. 

På ett eller annet tidspunkt kommer den første luft-ballong-ferden her, 1750-1850, usikker. 

1804: første damp-lokomotivene, Robert Stephenson og senere The Rocket fra 1829, der de to konkurrerte Manchester-Liverpool. 

Første gode lokomotiver. 1851: De 3 første damplokomotivene i Norge.  

1800-tallet Damplokomotivene enerådende. Norge gradvis avløst fra 1920-1970, fremdeles kjørbare. Museum.  

1852: 1 luftskip Henri Giffard 1825–1882) Paris 1852, dampmaskin, propell, seil. «Dirigible». var avlang, spisse ender, 43 m lang, 

150 kg maskin under gondolen. Fart 8 km/t, 1. tur 2,7 mil.  

1832-1839 skotten Robert Anderson forsøk verdens første elektrisk drevne bil, ombygget hestevogn med ikke-oppladbare 

blybatterier. 

1874: Zeppelins forestillinger ble først formulert i 1874. 1893: Zeppelin utviklet i detalj 

1899: Ferdinand von Zeppelin: Skip: Zeppelin. styrbart luftskip 

1900: 3 zeppelin-turer over Bodensee i Sveits. For sårbart for krig. Men utmerket som fartøy over Atlanteren. Europa-USA.  

1928 oppkalte Zeppelin-selskapet et 236 m langt luftskip Graf Zeppelin LZ 127.   

1937 245 m, største 2 år, Zeppelin Hindenburg hydrogen eksploderer i New Jersey, og byttes til Helium i alle nyere skip. Over 30 

av de 100 ombord omkom. Atlanter-tur på under 6 døgn. 

Blimpene som ligner er uten rammer, kun ballong med avlang form. 

1879: Elektriske lokomotiver siemens Berlin. 

1878-1879 Karl Benz bensindrevne motor-patent på sin første motor, mulig bygd 1875. 

1885 Karl Benz Motorwagen, verdens første bil drevet av gassmotor. 

1886 Karl Benz. første bensindrevne bil, Benz Patent-Motorwagen, senere Mercedes-Benz. 

Den moderne bilen har sitt opphav i eksperimenter med dampdrevne kjøretøyer på 1700-tallet. 1800-talls-biler hadde store hjul, 

ofte kjempestore sykkelhjul eller kjerrehjul som balanserte bedre på humpete veier. Radiator på utsiden. Straks fra 1900 begynte 

lavere hjul og dekk-eksperimenter å komme. Radiator og motor innebygges i mer strømlinjeformede biler. 

1889: Første bilfabrikk Frankrike Panhard et Lavassor. 1891 Peugeot. USA: Durya-brødrene. Så kommer Oldsmobile i gang med 

produksjon fra 1902. Henry Ford startet Cadillac 1902. Winton-Ford; biler tusen-vis. 

1880-tallet: Grammofonen ble oppfunnet av tyske Emile Berliner. Gjennombruddet 1900. 

1894. Elektrisk sporvogn i Kristiania/Olso. Noen industribaner.  

1895: Verdens første buss med forbrenningsmotor,.Benz lik en dilligens-vogn, hestevogn, noen dampmaskindrevne busser var i 

gang lenge før dette. 

1903: Fly: 17. desember brødrene Wright (Wilbur og Orville Wright) historiens 1. bemannede flygning, motorisert flygemaskin. 

1908: Aarø Automobilselskap i Norge, anses som den 1. ordinære bilrute (buss). 

1908 starter Norsk elektrisk jernbane, Thamshavnbanen.  

1911: Norges 1. normalsporede jernbane i elektrisk drift, Tinnos-banen.   

Den første internasjonale rute skal ha vært Aircraft Transport and Travels rute London–Paris som åpnet 25. august 1919. Det ble 

visstnok fløyet passasjerer mellom de to byer og mellom Paris–Brussel tidligere samme år. 

1922: NSB 1. elektriske jernbane lok EL 1. Sist i serien EL 18 1996: CargoNet ny CE 119 = en slags El 19. 

1876 eng-am Alexander Graham Bell en brukbar telefon. Bell kun 1 patent på telefonen. 

1876 Joakim Anderssens telefon ble montert for kommunikasjon mellom Anderssens firma og hans private hjem i 

Ålesund. Første samtale foregikk mellom far og sønn. 

Noen mener Nathan Stubblefield oppfant radio. Men det apparatet ble brukt til induksjonsoverføring i stedet for radiooverføring. 

Guglielmo Marconi blir ofte anerkjent som den moderne radioens far.  

1896 tok Guglielmo Marconi verdens 1 patent for radio, britiske patent nr. 12039,  

1906: 1. kringkastingsutsendingen ble gjort julaften 1906, sender «heterodynprinsippet» Massachussets, av Reginald Fessenden. 

1920 1. radiostasjon Pittsburgh USA 1920. Gullalder 1930-1940-årene, spesielt 2. verdenskrig. 

1920: 1. offentlige demonstrasjon av radio i Norge fant sted 12. februar 1920, med pressen tilstede i studio, «Hallo hallo!», og 

dermed var radioen kommet til Norge. 

1926 Skotten John Logie Baird verdens 1 demo TV-system levende bilder i gråtoner, og bygde komplett eksperimentelt system 

for kringkasting av TV-signaler. 5 bilder per sekund, og oppløsningen var 30 linjer. 

1950  Etter krigen, det vil si etter 1950 TV, Fjernsynet vokste i andre halvdel av 1900-tallet aller viktigste media, men har nå 

konkuranse med internet. Netflix og Youtube. Seere Tv halvert siden 2010.. 

1958, TV-Byggeprosess. 1960 start NRK TV-sendinger. Prøvesendinger fargefjernsyn 1972. 

Fjernsyn fra 2009 ikke lenger digitalt bakkenett bakkenett., kabel, satelitt. De viktigste distribusjonsformene  

Selv om diverse hjelpemidler for å utføre beregninger ble konstruert langt tilbake i historien, er Det først etter 1940 at utviklingen 

av moderne elektroniske datamaskiner finner sted.  

1835: Babage maskin; Første tegning av virksom datamaskin, en analytisk maskin. Dette var en mekanisk dampdrevet maskin for 

hullkort-lesing. Den kunne programmeres, og utføre alle de beregnings-operasjoner som en moderne datamaskin, men tregere. 

Kun på tegnebrettet. 

Før 1940 ble det også konstruert en del analoge datamaskiner som brukte strømstyrke eller spenningsnivå til å representere tall. 

Tyskland, Konrad Zuse basert på rele-teknologi, Z3. 

ENIAC: og Enigma-prosjektet: England: matematikeren Max Newman og tommy Flowers, Maskinen COLOSSUS. 

  Max Newman + elektronikkingeniøren Tommy Flowers Den første elektronisk programmerbare datamaskin for å knekke de 

tyske Lorenz-krypterte kodene som ble brukt mellom de tyske hovedkvarterene. Colossus operativ i Bletchley Park 1944 etter 10 

mnd utvikling. og reduserte tiden for å avkode Lorenz-meldinger fra uker til timer og i tide for D-dagen, hjalp i planleggingen. 

Colossus ble utviklet videre og gjort mer programmerbar. 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Nathan_Stubblefield&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/1906
https://no.wikipedia.org/wiki/12._februar
https://no.wikipedia.org/wiki/1920
https://no.wikipedia.org/wiki/England
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Newman&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Tommy_Flowers
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Det ble også bygget flere, slik at man hadde 10 Colossus programmerbare datamaskiner på slutten av krigen, sen-sommer 

1945.  Hastigheten til Colossus var høy, faktisk var regnehastigheten rundt den samme som en Pentium II PC. Leste cirka 63 

millioner tegn hemmelige meldinger. En formidabel mengde sett i forhold til tidligere kapasitet. Chuchill omtalte Bletchley Park 

som «the goose that laid the golden egg, but didn't cackle». Overvåkings-maskiner. 

Skulle ment å være hemmelig for tysk etter-retning, og i forhold til Sovjet og andre i den kalde krigen. USA startet opp 

Eniac 1943-byggingen: For at andre ikke skulle få innsyn ble alt fra Colossus destruert etter krigen. Allikevel mener man bestemt 

at amerikanerne fikk med seg kopier av omtrent hele systemet, og som for den del finnes i einiac-systemet. Men utenom det så var 

det samarbeid om data også for russernes del i prosjektet, og man antar at det likeledes ble en del av sovjets viten.  

I dag lager alle sine egne nøtteknekkere, men det er vel stort sett bare slik at det går ut på hvem som vet mest. Økonomisk 

krigføring. Og krig. Eksistensen av disse maskinene ble ikke allment kjent før i 1976, etter at 30 års tidsfristen for hemmeligholdelse 

hadde utløpt. Det man vet om prosjektet er hentet fra USA, komisk nok. Eniac utgangspunkt for utvikling av diverse kommersielle 

maskiner i USA, med  UNIVAC som den viktigste. Altså; at nå slippes programmering og komponenter ut som et utviklings-

prosjekt for alminnelig industri og offentlig kommunikasjon. Systemene inkluderer en form for internett, mobil-data. Skal ha vært 

tilgjengelig internt på en del universitet USA fra 1960. 

Elektronikkens revolusjon etter 2. verdenskrig. 

Den videre utvikling av datamaskinen har forenklet sett funnet sted i tre store «bølger». Disse bølgene var hovedsakelig 

forårsaket av teknologiske nyvinninger. Den første store bølgen hadde som utgangspunkt de eksperimentelle maskinene som ble 

bygget på 1940- og 50-tallet. Stat og finans. De første maskinene krevde Basic, annen, maskinkode-lasting hver gang. Kraftig 

forenklet med John Backus programmeringsspråk Fortrain, 1957. Den 2. store bølgen kom med minimaskinen, transistorer 

halvlederteknikk. Masseproduserte brikker på liten plass rimelig. Nye datamaskinprodusenter er Digital equipment Corporation 

DEC og Norsk Data. Billige og raskt økende marked.  De kostet gjerne 50-100-000 kr. 

Den 3. store bølgen er mikroprosessoren. Commodoren fra 1980-tallet. Halvlederteknologien ga en fullstendig CPU på en 

litensilisiumbrikke.  1971: Den første mikroprosessoren fra Intel kom i 1971, intel 4004 med maskin-ord på 4 bit. 1972-76: Intels 

8080-prosessor (8 bit) og 8086-prossessoren (16 bit) i IBMs Personal Computer. 1976-79: Zilogs 1976, og Motorola 1979, med 

68000.  

Hjemmemaskiner kommer, Commodore-spill, Apple Macintosh personal computer og IBMs første personal Computer. 

Tekstbehandlinger og regneark for profesjonelt marked. Utkonkurer minimaskiner. Etterhvert utviklet det seg en industri-standard 

basert på IBMs PC som de fleste av dagens mikromaskiner bygger på. Koblingen mobil, datamaskin, internett starter sakte opp fra 

1980, og fungerer godt i 1990. Internett har vært en tidlig militær linje. Universitet kunne sende informasjon og samarbeid tidlig, i 

alle fall fra 1950-åra. Noen få firma, eksempel IBM rådde regne- og tekstbehandlingsmarkedet, ev, finans, og forvaltning.  

Etter 1. verdenskrig ble bilen for alvor allemannseie i rikere land. Masseproduksjonen gjorde at prisene gikk ned, samtidig 

som folks kjøpekraft gikk opp. Tekniske forbedringer gjorde at de fleste biler fikk innelukket karosseri, styring med ratt og motoren 

framme. På motorsiden kom overliggende kamaksler og flere ventiler per sylinder for de dyreste bilene.  Alle-manns-eie betyr først 

og fremst i rikere land, og først og fremst for de 10-20 prosent rikeste.  I begynnelsen av 30-årene ble kanskje 30% av de rike land 

med størst frihet slike land. I Europeiske fattige land, og mange land i Europa med streng kontroll av regjeringer etter andre 

verdenskrig, så var det ikke alle-manns-rettigheter. I Norge ble det rett før krigen slik at bare noen få fikk rett til lastebil-førerkort 

for egen lastebil. Først i 1960-61 ble det tillat for den alminnelige innbygger å kjøpe og eie bilen selv.  

I mellomkrigstiden er det stort sett de bilproduserende land som har mange innbyggere med bil. Eksempel er Italia, 

Frankrike, Tyskland, England, Sverige, mens restriksjonene er sterke i østblokklandene. I Kina og India så var det ikke tale om slike 

tilstander, og Japan kom ikke med stort før etter 1965-1970. Russland hadde heller ikke det store tilskuddet av biler til den 

alminnelige mann. Dette tok seg også opp etter 1970. Afrika og Sør-Amerika lå lenge etter. Så ble Enkelte land i Sør-Amerika mer 

bil-fullt. I Afrika har det ikke vært slik. Der har bil-eventyret tatt seg opp mer etter 1980. I forhold ti befolkningen er det lav prosent. 

Lignende har det vært med Indi-China, det vil si Burma, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos og Kambodsja. Og i stor grad også i 

Indonesia.  

Til leseren: Praktisk og Teknisk: Samfunnsdrift og hverdagsbruk: Jordbruk, skogbruk og havbruk/bergverk må 

leseren sette seg inn i selv: Det finnes flere fag, skoler, oppslag, selvstudie-veiledninger for primær-næring, primær-behov. 

Her følger stikkord for forskjellige elektriske effekt-maskin-systemer som leseren raskt kunne ha lest litt om selv og derfor nevnes 

kun navnet på disse til alle teknisk interesserte som kan finne virkemåte og bruks-områder selv.  

Se ellers over råvare-industri fra hav, skog, fjell, bergverk for alle grunnstoffer og mineraler, samt biologiske produkter, 

matindustri/klesindustri, møbler, hus og reise-fartøyer selv, og det tekniske utstyr og erobringen av nettopp verdensrommet, det vil 

si solsystemets og universets anliggender. Råvare og tilberedning betyr selvsagt rene stoffer og legeringer til all maskinindustri, 

inkludert, olje, gass, kull og plast. Og utnyttelse av solenergien, vind-/bølge-energi, og jordvarme/lava-varme-industri. Inkludert 

atom-kraftverk, nye energi-metoder. 

Konstruksjon og virkemåte for moderne generatorer: Likestrøms-generatorer, Anvendelse av likestrøms-generatoren i dag. 

Alternativ er å lage likespenning av vekselstrøm via likerettere. Tidligere var disse basert på kvikksølvlikerettere, men i dag er disse 

erstattet av halvleder-teknologi. Synkron-generatoren. Ytelse og typiske parametere for generatorer. Spesielle typer generatorer. 

Unipolar generator. MHD-generator. Et magneto-generator plasma MHD-generator som i neste trinn kan brukes til å varme opp 

kjelene i et dampkraftverk.  Hensikten med MHD-generator var å oppnå større virkningsgrad for dampkraftverk. MHD-generatorer 

som en del av et dampkraftverk er mindre effektive enn gassturbiner. 

Asynkronmaskin. En-fase-generator. Lineær elektrisk generator. Generatorer for variabel hastighet og konstant frekvens. 

I industri ellers er elektriske, mekaniskbygde, elektroniske Power, kraft-forsyningen, og fordelingen av styrker, spenninger egen 

industri for oppvarming og kommunikasjon, distribusjon av kraft. Bruksområder utenom kraftverk. Hastighets-måling. En tacho-

generator en liten generator som brukes til å måle hastigheten på roterende maskiner. Den frembringer en utgangs-penning som er 

proporsjonal med hastigheten. Typer som gir elektriske pulser der antall pulser per tidsenhet er proporsjonalt med hastigheten, er 

også et brukt prinsipp. Diesel-elektriske motordrifter. 

https://no.wikipedia.org/wiki/1976
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Biler og sykler. Sykler kan krever energi til å drive kjørelys og eventuelt annet utstyr. Det er to vanlige typer generator i 

bruk på sykler: Dynamoer som drives rundt av sykkelens dekk, eller navdynamoer som vanligvis er bygget inn som en integrert del 

av sykkelens forhjulsnav. Navdynamo gir noe mindre friksjonstap. Navdynamoen er alltid i drift, men gir bare belastning til syklisten 

mens den leverer elektrisk energi. Nødstrømsaggregat i fly. Mobile aggregater. 
Menneskedrevne elektriske generatorer. Menneskelige drevet generator er kommersielt tilgjengelig. Vanligvis opereres 

disse ved hjelp av pedalkraft og ser ut som en treningssykkel. En gjennomsnittlig voksen person kan generere ca. 125–200 watt med 

en pedaldrevet generator. Bærbare radiomottakere med en sveiv finnes i handel der hensikten er å redusere batteribehovet. På midten 

av 1900-tallet ble pedaldrevne radioer brukt i Australias ødemark, for å gi skolegang til barna der, School of air, men også for å gi 

legebehandling og dekke andre behov. Det eksperimenteres med generatorer innlagt i sko og ellers kroppens bevegelse. Dette for å 

kunne lade GPS og annet utstyr når strømnett ikke er tilgjengelig. 

Det finnes lister over de enkleste og viktigste trinnene for forskning og innsikt i menneskekroppen, og om økologien, om 

blodomløp, anatomi, om stoffskifte og fotosyntesen, om næring og organers arbeid i kroppen, om cellene og arvestoffene som er 

avdekket for det meste i tiden etter 1800. Sett deg inn i litt av de listene som er i en-setningsform. Om naturens kretsløp. Tross alt 

dette som har hendt fra 1600 og til i dag, og der revolusjonen av all viten startet opp rundt 1800, for så at tiden etter 1900 inneholder 

99 prosent av all verdens kunnskap, og der allikevel 95 prosent av all viten kom fra tiden 1938-til i dag. 90 prosent av alt vi vet er 

fra de siste 50 årene, 1970-2020. Den store data og mobil-revolusjon har skjedd de siste 40 år, fra 1980, og det meste av dette er 

igjen hentet ut de 20 siste år. Faktisk har det vært allment effektivt kun de siste 10 år. For enhver. At man kan være fattig, ikke ha 

fremkomst-midler, men kan kommunisere gjennom mobildata. 

All tro og viten kan allikevel stagnere i forhold til oversikt og løsninger, altså en uorden i mellom-menneskelige forhold. 

Derfor må vi kanskje nullstille al vår overbevisning og hente innsikt på nytt, da verden holdes for narr av ingen andre enn oss selv: 

Skal vi gidde det noe mer? Vi er oftest enige i saker for å få sosialt gehør, annerkjennelse, men det betyr ikke at det blir gode sosiale 

forhold. Sosialt betyr her en frihet som gjør livene våre enklere, og forholdet til naturen bedre. Bevarelse og holdbarhet: Ja: Jeg 

kaster ballen over til deg som selv må bryte informasjons-barrierene, veien til oversikt og løsninger. 

Vi ser altså at elektrisitet, elektrisk belysning, elektrisk industri for boliger og fabrikker, for all kommunikasjon, 

telefoner, biler, fly, radio, tv, data, er noe som først i stigende grad blir allment egentlig fra 1960-70-årene, og at dårlige 

spader og utmark, leveforhold, og uskolert befolkning har preget verden helt til etter-krigstida. Det moderne har tiltatt eter 

1970. Den verden vi ser er fersk: Og tangerer i stor grad Science-Fiction-beskrivelser nå i dag. Men også som Bad-Things! 

Den utbredte reise-trafikken mellom land, ferie-steder verden rundt, også som industri, har åpnet seg mest opp etter 1970-

80-åra. Verdens tekniske utvikling er liksom slik vi ser den kun skjedd i det siste. Det er derfor jeg ber dere sette dere inn i noe av 

det som er, og kanskje ikke alt det som kanskje er. Eller kunne ha vært. Det passer bedre på utviklingsbrettet for nytt. 

Finn ut hva vi ikke kan klare oss for uten? Er du og dine bevisst på det? Hvordan kan vi bli sikre på viten og informasjon! 

Vi bør være kritiske og analyserende til våre egne, og andres informasjonskilder, og først og fremst til oss selv. Hvorfor svarer jeg 

alltid med det som ble meg fortalt som barn, at vi er barn som svarer svar vi ikke har valgt selv, eller undersøkt selv? 

Hvorfor har en rett i noe når alle andre tar feil? Altså oppdagelser om hver enkelt sak i verden!? Tenk på det! 

 

Krev holdbarhet av deg selv og din omliggende verden! Finn en måte å tåle innsikt på som helst er god, morsom. Du må 

våkne, bli opplyst, bli bevisst; slik: At du for vært trinn må si dette samme til deg selv; At nå våkner du til bevissthet og får nyere 

oversikter.  

 

Mitt gode råd er, dersom du kan, at du bruker 1 uke av ditt liv på å sette deg inn i hvert av disse emnene: Primærnæringer 

og helse-/omsorgs-service. Hva man kan forvente her. Livssyn, grener i teori og Praksis; politikk, religioner, ideologier, filosofiske 

retninger fra gammelt av til i dag, alternative syn, Spor etter førhistoriske stammer og kulturer. Geografi, Natur/kultur-områder, 

med geologi, mieraler og bergarter, olje og gass, og gjerne fossiler, arkeologi, og paleontologi. Jorda vår, hav, fjell, vann, elver, 

skoger, ørkener. Økologi, stoffskifte og fotosyntese, hvem lever av hva, og hvor. Hvordan den fysiske organiske biologiske livs-

oppbygningen er, gjerne inkludert en del om fostere og utvikling fra frø-plante, egg-individer.  

Juridiske type-områder og hva som er viktig her, bra og dårlige sider av lover og bestemmelser. Stats-modeller og 

landenes folkelige hverdagsliv under sitt styre. Teknologi, råvarer, natur-ressursene, foredling, raffinering, tilbereding og 

innpakning av mat og bruks-varer, samt kjøretøyer, fly, fabrikker, industri-typer. At man lager former og legeringer, og at man 

bearbider dette videre til den type artikkel man lager. Enten det er dokker, kær, biler eller hverdagsutstyr, hjemme-verktøy, 

husholdningsutstyr. Hvordan ser hverdagen ut for folk på ulikt vis. Kommunikasjons-sytemene i dag.  

 

Roger Bergersen 
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Litteratur-liste: Bevissthet henvisnings-stoff 
 

Min analytiske litteratur-liste Hentet fra gamle dokumenter. Ca 55 Siders Liste! 

 

± Moderne litteratur filosofi Vitenskaps-oppdagelse 
 

Filosof/religion/Biologi-fordypning skjer fra 2004, 10 år etter Forandringskraften er skrevet 1994, og 25 år 

etter oppdagelsen av kraft og virkefunksjon, samme kraft-modell, 1979. Jeg var 23 år. 

Som er Gjennomgått kritisk-analytisk etter kilde, funksjon, moral, holdbarhet, harmoni, kraft-

forklaring, balanse, likevekt, virknings-grad eller sammenheng, og  

Logisk Funksjon: Sammenligningsfunksjon for like og ulike: Virke-Lik-Het 

A: funksjonelt om ånd, bevissthet, kraft og kropp, legeme, med differensialfunksjonen til 

Forandringskraften som analyse-redskap.  

Grunnlag, argumentasjon, svikt i funksjons-forklaringer. Mangel for at det skal virke!  

B: Tanke på alle forutsetninger som kan tenkes for at de skal mene og føle det de gjør: Lev deg 

inn i troen som at det er den virkelige sannheten, og finn kildene til meningene: Er Gjort etter 

kraftigste anstrengelser. Holdbarhet til moral-utsagn er ikke begrunnet. 

Annen litteratur gjennomgått finner du i Kamos - Forandringskraften:  

1973 Ungdomsskolen; Leverer inn en sær-oppgave om plast i havet, forurensning, basert på Thor 

Heyerdahls observasjoner med Kontiki, Ra og andre ferder, Påskeøya, og der jeg skriver at 13 kubbikkmil 

vann på jorda kan være utsatt av alle byer og kulturers kloakk og søppel i havet. Jeg skriver også at om vi 

kjøler ned atmosfæren til 196 kuldegrader slik at atmosfæregassen blir flytende og har en atmosfæres trykk, 

så er den bare 10 meter høy jorden rundt der all forurensning skal slippes ut. Jeg skriver at dette er sårbart, og 

slett ikke bra å utløse alle atombomber i. Ikke bare byer går til grunne men mulig atmosfærens oksygen også. 

Tydelig sagt 3 år før verdens første miljødepertement blir opprettet, og før klima-konferansene startet.  

1974-79 Populær-Vitenskapelige blader og filmer, samt en del kilder av faglig stoff om dette, om Carl 

Sagans Cosmos-serie på tv, Elektroteknikk 2-årig, elektronikk og digital-teknikk 1-årig, Tiden 1979-1984: 

Mineralogi, petrografi og krystallografi, noe fossil-dannelses-prosessen, en del teknologi, Serviceteknikk på 

mekaniske, elektriske og elektroniske regnemaskiner, skrivemaskiner, tekstbehandlings-maskiner, kopi-

maskiner, kalkulatorer, hypercard language Guide, hyper-script, programmerings-høy-språket, stoff og energi 

i naturen. 17 bøker i økologi, verdens geografi og land, folk, hovedsteder, konjukturer og kontinental-

platetektonikk, fjell, elver innsjøer, hav, dyphavskløfter, havøkologi, blant annet innlandshavet under 

Grønlandsisen oppdaget av Nautilius-første atomubåt.  

Samtidig 1972-1979 utvikler jeg hele den grunnleggende modellen, Altetsfilosfien og forandrings-

kraften, Kamos. Som egentlig også er en naturfysisk logisk modell for romtid-energier. Rom, stoff, tid, 

bevegelse og drivkraft, ekspansjons-trykk, som gir lik kraft og motkraft. At den tangerer Einstein og atom-

fysikken vet jeg heller ikke da, og jeg vet heller ikke at dette tangerer Tao og Det Samme. Det finner jeg ut 

30 år senere, i 2013. jeg har ingen ide om godkjenning. Må bare gi ut tankene mine. Bok 1994. Og: En 70 

siders vitenskapshypotese i slutten av 1994. Kun10 eksemplarer levert respektive institutter, Næss sitt, og 

vitenskapsfilosofi Blindern, Oslo. Mulig en slik til Fløistad og astrofysisk institutt. 

1984-87 Forsøkte å bygge opp en fullstendig informasjon-base. Krisetid stoppet dette. Men i 1995 kom 

samme modell til syne igjen i Det filosofiske Selskap, altivt 1995-2004, der samme infoprogram nesten ble 

utviklet ferdig: Sagveien Mølla Oslo, Oslo Grafiske Administrasjons-lokale, Høsne-Louisas Hus, Kafe.  

Senere, oppdagelser av svovel-piper i havet med David Attenborough, livsformer. Geologiske tider og 

evolusjonære trinn i dette med fossiler og planter og dyrs utvikling.  

Jeg mente at fossillag, evolusjonstrinn, biologiske hierarki og foster-utvikling, legevitenskap, slik 

ga akkurat den samme listerekkefølgen, og det stemmer.  

Overraskende med Tasmanias syd-punkt med den stammen og de fossile bruddsoner i terrenget som 

passet tvert inn med resten av samme tre nord på nord-øya til New Zealand. 

Har sett måne-landingen 1969, flere av disse ferdene, Mars-filmene, Planetfilmene, solsystemer og 

galakser, sorte og hvite hull, kvasarer, novaer og pulsarer. Følger med delvis på funn i biologi og funn, noe 

robot-teknologi, hvor jeg ser mangler de kunne rettet opp.  
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Kunstig intelligens, de fleste narrer seg selv, enkelte er på riktig spor, men de er få. Opplevde snakket 

om Sputnik, Kaisa, hund i verdensrommet, kappløpet om rommet, romstasjonen, romferjene, Clarcks odyssee 

2001, 2010. 

Har gjennomgått flere vitenskapsteorier og deler av Einstein, de forskjellige grener av aggregat- og 

elektriske oppdagelser, elektromagnetisme, masse-beregninger koblinger mellom masse og elektro-

magnetisme Gauss, Lorentz tidsforsinkelse og sammen-pressing av partikler i fartsretningen, Planck-

funksjoner jeg har funnet ut av selv, Diracs-Bohrs kvantefysikk, Pauli, Hawkings tidlige singularitets-teori, 

mens alt videre stoff peker mot den Einsteinske ikke-singulære varianten. Atom-modellenes utvikling.  

 

Partikler og Partikkel-felt har jeg måtte tenkt ut mye selv, kraftutvekslinger med mer. 

Det er hastighetsløkken som gir planckenergi, tidsforsinkelsen og tregheten. 

Alle religionspunkter 

 Her er det tripple gjentagelser av personer og religioner, men søk om jeg har gjennomgått det eller 

det?! Det er det største poenget, men også at du ser hva jeg har gått gjennom av stoff 

Filosofi/religion/Biologi-fordypning skjer fra 2004, 10 år etter Forandrings-kraften er skrevet 1994, og 

25 år etter oppdagelsen av kraft og virkefunksjon, samme kraftmodell, 1979. Jeg var 23 år. 

Som er Gjennomgått kritisk-analytisk etter kilde, funksjon, moral, holdbarhet, harmoni, kraft-

forklaring, balanse, likevekt, virknings-grad eller sammenheng, og  

Logisk Funksjon: Sammenligningsfunksjon for like og ulike: Virke-Lik-Het 

A: funksjonelt om ånd, bevissthet, kraft og kropp, legeme, med differensialfunksjonen til 

Forandringskraften som analyse-redskap.  

Grunnlag, argumentasjon, svikt i funksjons-forklaringer. Mangel for at det skal virke!  

B: Tanke på alle forutsetninger som kan tenkes for at de skal mene og føle det de gjør: Lev deg 

inn i troen som at det er den virkelige sannheten, og finn kildene til meningene: Er Gjort etter 

kraftigste anstrengelser. Holdbarhet til moral-utsagn var ikke synlig begrunnet noe sted. 

 

Litteratur-henvisning og Egne sammendrag, utkast. 
 

Kan være doble av samme en del steder. Lien forskjell på tekst, betyr 2 analytiske utkast. 

 

Filosofer, Reiligioner, Teologier, Litteratur, Historie om filosofi/vitenskap gjennomgått: 

Analysert Ut fra Karft-balanse, referanse-holdbarhet, og Moralsk Holdbarhet! 

 

Religions-Analyser 
Mange tillegs-gjennomgåelser, bøker, artikler som viser sekter og lignende religioner 

Adi Granth Sikhenes hellige bok Ram Nad Hari Krishna, Sufi, Jainisme, Hindu, Hattaya-Yoga, Veda 

Kristent østlig, teosofisk, og Manekeismen 

Apokryfe evangelier, Thomas-evangeliet, Q-skriftene, Maria-evangeliet 

Augustin 350-430 Katolsk og + kirkefedrene, kardinaler 

Austral Aborginerne DRØMME-TIDEN, Ur-sjamanisme Natur-forfedre=ett 

BAHAI Verdensreligionen for alle, Hindu-grenen opphav monoteistisk Gud 

Bhagavadgita Hinduismens start 500 fkr m Veda og Upanishadene 

Bibelen i Kulturhistorisk lys Apokryfisk, Sirak, Prest Jesus, Visdommens bok 

Buddhas Fortellinger 

Baal-Ugarit 

De Rettferdiges Hager Arabisk-muslimsk Verk AL NAWAWIS 

Den Egyptiske Dødeboken Også gml-religionen, skapelsen 

Den Tibetanske Dødeboken Tibetansk Buddhisme BöN-religionen Sjaman 

Det Gamle Testamentet 

Det Nye Testamentet 

Jødiske skrifter, Gnostiske skrifter, Apokryfe skrifter: Mange! Lest! Analysert. Judith, Edith. 

Drømmekvedet 
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Drømme-veiledning, visjons-spekteret, Drømmesyn, Transen 

Døde Språk Indoeuropeiske Arabisk-akhadiske-semittisk av Ola Wikander 

Dødehavsrullene Quamran Sekaka 

Enoks Bok typisk overgangsjøde, peker mot + jødisk messias 200 fkr 

Eskalibur Sverdet til kong Arthur, og Sigrid Undset 

Frans av Assisi San Fransisco, Fransiskanerne og skjærsilden etter Tundal 

Fuglenes forsamling Muslimsk Farid Attar Asketer suffehuer Sunni og Shia 

Gilgamesh, sumerisk NOAH-figur, ca 2500-3000-fkr-aner 

Gnostiske Skrifter Job Esserne Alexandria-apostlene 

Greske myter og mysterier 

Hettittene 

Hinduisme Bhagawatam Shiva og Vishnu Dharma-lovene 

I begynnelsen Alle skapelseshistorier 

Illiaden Homer 

Inuit Eskimo Alaska-Inuitter Sibir-sjamanisme 

Jesus av Jakob Jervell Markus-evangeliet 50 ekr er eldst og orginalen 

Jorden vår mor Indianerne Nordamerika 

Jødiske skrifter 

Kapitalen, 7 bøker av K Marx og siste bok Kapitalen 8 av Fr. Engels 

Kommunismen Det Kommunistiske Manifest 

Kebra Nagast Etiopernes Gml-Ny-Tetament 200 ekr. 

Keltiske Myter Jordhaug-gjenferdene, Dyresnakk 1 dag i året 

Kon-Fu-tse  

Koranen 1  

Koranen 2 oversatt av kjent norsk(vogt??). 

 Sunni og Shia-retningene 

 Mange skrifter fra de kjente berømte muslimske teologi-mestere. 

Lao-Tzu Taoisme med litt Kon-fu-tse og SHAMANISMEN (-SIBIR). 

Lotus-sutraen 

Martin Luther 1483-1546 Protestantismen Protest Avlat 95 teser 

Mester Eckhart 1229-1311  

Moder Theresa av Avilla, + Jesus og Johan av Korset, Hånd-sårene, Leviterte under bønn 

Nasjonenes Velstand, Sosialøkonomi Borglig, Kapitalistisk Profittsystem BNP 

New Age, og alle de vesentlige 1800 og 1900-talls forfatterne bak dette 

NOAIDER Samiske sjamaner sjamanisme + Odin og Kristendom 

Norrøn, Snorre-Edda Yngre 900, og Edda-Voluspå-Håvamål, Eldre f-e 0kr 

Odysseen Homer 

Orfeus og Mytene, Gresk ur-tilbedelse 

Plotin 250 Ny-Platonismen 

Polynesia Thai-Taiwan-språk unntatt påsekeøya, NZ-Tonga-Hawaii-Tahiti-N.Guinea-Papua, Australia, 

Marquea-Tokelau, Australia 

Popul Vuh Quiche-mayanes bibel Meso-maya-amerikanere 

RAMAYANA Rama og Sita, Sri Lanka, Apehær og God fugl, VARANA og Mara 

Shinto Jap. lokal religion, Yamatao, Kojito-shinto, Yijing og YIN-YANG, trekk fra Buddhismen, IKKE 

AINO-sjamanisme 

Shiva Krishna / Vishnu 

SHIVA og NIRVANA fra VEDA,  

Sivfløytens Sang SUFI 

Sumererne 

Sumeriske Skrifter, Verdens eldste poesi, og Mr Gud-ea fra Uruk 3500-2100 fkr 

Taoisme, Tao-Te-Ching, Sue-Ching 

Tao-Te-Ching Taoismen 

Theagonia Hesiod 

Tibet Bön-religion/sjamanismen, Shang.shung, Bön-Buddha, Gesjar-LING 



 

 

523 

Tundals Visjon 1150 Skjærsilden 

Veda-skriftene og de 8 org Upanishadene + en rekke ny-upanishader 

Verk og dager Hesiod 

Vestens Mystikk 

VOLUSPÅ Ur-Norrønt Førviking Runer, Hellerist 

YIJING +Konfutse, + comments andre tidligere tider 

Yoga før-klassisk-post av hindu og buddhismen Sinnslære, bevissthet 

Yoruba Nigeria 

Nietzsche Zarahustras sanger ur-iransk, bi-arisk, Vest-arianerne = Pelevhi, Iranere, Parthere, 

Akkumenider, Sassanider, Selikider, Eldste persere, Indo-språk 

Zen-Buddhisme 

Øst-Kirken Gresk-Syrisk-Russisk Balkan-ortodoks: Asketer stylister Folde-Bønn 

Marx, hovedbøker og manuskripter, Kommunismen og grener. Kommunistiske manifest 

Engels, hovedbøker og manuskripter, Kommunismen og grener. Kommunistiske manifest 

Lenin, hovedbøker og historie 

Stalin hovedbøker og historie, Kommunismen og Stalinisme 

Maos hovedbøker og manuskripter, Kommunismen og grener. Kommunistiske manifest 

 

De ateistiske livssyn, sex-religioner, alminnelige folke-livssyn som er krysnings-livssyn, 

agnostikere. Transe-tilstander av David Attenborough med forskere. Mange Biologiske funn, tester, av 

alt med sanser, behov, hjerneforskning, og nye egenskaper medfødt som sanser og behov. Krøll på 

hjernen, og andre manipulasjons-virkninger, sidesyn, korttids-hukommelse og lang-tids-hukommelse 

Vitenskap som tro, og Ateisme i den formen at man ikke er falsk, mobber, trakaserer, 

fordømmer religiøse livssyn, men ikke kan klare å forestille seg at det er guder, demoner, ingen annen 

livsfunksjon/kraft og bevissthets-funksjon enn ut fra naturen: Dette er noe annet enn trakaserende 

ateisme. Vi har tilsvarende Natur-livssyn, tilsvarende vitenskaps-retnings-livssyn. Og som har 

klokketro, fast tro på dette at dette virker godt nok til at fysiske og bevisste funksjoner finnes med 

følelser og sinnsstemninger. Variantene her ligner ellers på alle de ulike varianter av personlig kristen, 

ånds-troende, individuell religiøs livssyns-oppfatning. 

Taoismen 

Tao Yin og yang 

Lao Tse Taoismen 

Konfutse 

Filosofi-Teologi- Litteratur-Analyser 

God del historie, forskning, psykologi, teknologi-info 
 

Mange personer under er mer forfattere, eller tar opp ett enkelt begrep 

 Oftest har de utrettet ganske mye klokt, slik som Victor Hugo for fransk lov. 

 Mange er kjent fordi en regnes til å ha spesielle evner 

Cromwell Innførte parlamentarismen I england ca 1648, altså romersk styre igjen. Den nye trenden 

hele Europa, USA også innførte etterhvert.  

Verdens-litteraturen Serien 

Litteratur-historie, Historie, vitenskap og filosofi 
 

 

 Videre: MEST OM sammentrekninger av det samme stoffet, men enkelte nye også, og kopier. 

 Gjentagelser av samme person: er ofte 2 forskjellige bøker. 1 om Koranen, men 2 versjoner lest! 

Alle lister resten av boken har med noe som mangler i de andre listene, selv 

om det er få enkelte steder og mange andre steder: 
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Analyserte Filosofer før 1800 alias 

De Ferdige filosifer 

Og en rekke religiøse, litterære, historiske skrifter/forfattere 
Eksempler under like navn, men vidt forskjellige saker 

 • Lucius Annaeus Seneca: en romersk forfatter og filosof 

 • Seneca den eldre: en romersk retoriker. 

 • Senecaene er også en av de 5 opprinnelige indianerstammene i irokesernes tradisjonelle 

historie/virke-område. 

Litteratur-kunnskap 

Mytisk Tid tiden før 500-2000 før vestlig tidsregning 
Myrisk tid er skjøvet 1500 år tidligere bakover grunnet stor skriflig dokumantasjon-funn og arkeologi. 

Stonehonge-kulten 

Media 

JOB Salomo Salmene 

Indisk Religion 

Indianere 

Helligesaker 

Gresk Praksis og Religion 

Elam 

Egyptiskreligion 

Eget utviklet til bevisstheten 

Bibelsksumersk 

Bibel-orienterte-utviklinger 

Bibelen 

Babylonsk 

Afrikanske religioner Kulturer 

Teosofi-oversikt 

Sumer media elam 

Skapelse-historie 

Romersk pave dagens 

Religiøs kilde skapelsen 

Reinkarnasjonen 

Orginal Empirea 

Norrøn Gudelære Snorre Odin 

Kabalah-mappe 

Tutanchamun-Maske 

Garibaldi Spartacus Jesus 

Templot i Luxor 

Maltepe-moskeen i Ankara 

Hellige skrifter 

Pylonen i Luxor 

Sufisme Fuglenes forsamling 

Minareter (arabisk manara;u) 

Vediske skrifter De vediske skrifter, sagaene, Veda-ene 

Veda og Sanskrit Indus ARIA 

Hinduismen 

Bon Bøn Buddha Tibet 

Bøn-religionen 

Dalai Lama 

Darius Louvre 

Nebukadnessar II 
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Lydia Kong Midas 

Median Empire medierne, medisk rike og religion 

Ugarittenes religion, hettitenes religion, hattisk 

Kronos 

Kreternes kultur Knossos-kulturen Okseritualene 

Akhadisk religion 

Elamitene 

Sialk1 

Median Empire 

Nebukadnesar 

Indianere-data 

XERXES 

Sumersk mediske lam 

Sumer 

Spinne 

Harpe og lyre 

Vikinge-troen 

Meder-riket 

cellen 

Visdommen 

Innstillings-metamorfoser 

Mennesket koordinering 

Helige tall 

Jehovas vitner Vakttårn 

Kirkens verdensråd 

pavedømme 

Jødedom GMT 

JOB Salomo Salmene 

Annalyse Salomos høysang 

Set 
Job-teol.485-65 først etter 450 

Det Nye Testamentet 

Moses Det gml Testament utgaver cirka 310-290 levert alexandria 280 gresk samme tid 

Perser-kongene 

Historisk ref-bibel 

Egyptisk kronologi 

Skjema Dynastier obre hendelse 

Klage-sangene 

Islam Kristendom 

Afrikanske kulturer Yoruba 

Yoruba 

Zulu 

People 

Hausa-Kultur 

Nok-Kultur Yoruba 

Fulani-Kultur 

Elamittene 

Odysseen og Illiaden 
Lydia Kong Midas Frygia 

Illiaden1 

Lydia og Frygia 

Theagonia og Verk og Dager 
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Verdens-litteraturen Serien 
Litteratur-historie  

HøyAntikken 

SenAntikk og Middelalder 

Høymiddel-alder Sen-middelalder  

Wormnes: 1200-talls-rennesanse 

RENNESANSEN 

OPPLYSNINGSTIDEN 

Industrialisemns tidsalder 17-1900 

NY TID 1800-2000 Atom-fysikkens tidsalder 

Det 19. Århundre  

1900-2020 Partikkel-fysikkens, Rom-alderen, Data-alderens tidalder 

1900-2020 Human-geologisk tidsalder 

Det 20 århundre 

 

Viktig dobbeltsjekk liste filosofer og verdenslitteratur, bemerkelsesverdige personer og oppdagelser, 

oppfinnelser. 
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Filosofer med mer 
Tillegg: Religioner, politikk, vitenskap, oppfinnere og kreative, humane og berømte personer, ideer. 

Extra-kopi av de fleste gjennomgåtte filosofitemaer og sammendrag 
Hva mente jeg med dette?: Eneste Analyse av filosofi teologi vitenskaps-beskrivelser historisk. Jo, Boka. 

Filosof/religion/Biologi-fordypning, analysen av alt viktig ulest leses: skjer fra år 2004, 10 år etter at: 

 

Forandringskraften er gitt ut i 1994, og 25 år etter oppdagelsen av kraft og virkefunksjon til 

kraft-modellen, 1979. 23 år gammel her. Tenkningen frem til 1979 var tildels fri fra lesning og insikt om 

filosofene, annet enn små strofer fra ungdomskolen. Filosofi 2004-2008 kritisk-analytisk sammenligning med 

sammendrag og kommentarer på 79.000 sider. Nå hoppet jeg på religionene de neste 3 år, gjennom rundt 400 

av det vi kan alminnelige, samt de nord og sør-amerikanske, australske, oceanistiske, asiatiske sjamanismer 

og afrikanske religioner. Alle de store verdensreligionene.  

Tilleggsbøker. Ca 2000 religiøse skrifter kritisk-analytisk sammenlignet. Hoved-religionene og 

viktigste visdoms-bøker. Så 1 år med verdenslitteratur kritisk-analytisk. Forståelsesformer, kraft-motkraft, 

balanse, moral/holdbarhet, hadde de referanser som holdbare? 

Så kom biologien og vitenskapen, der mikrobiologi og celle-funksjoner, gener etc gjennomgås, samt 

hjernen, andre kroppsfunksjoner hos dyr, mennesker og planter, alt forskjellige liv. Celle-biologi fra Lund, 

senere Bios 1 og 2, men tidligere hadde jeg hentet ut mengder fra alle tema på internett slik, Har selv tenkt ut 

mange saker om evolusjons-funksjoner i forhold til geologi, fossiler, mineralogi med mer.  

Balanse-problemene i biologiens celle-prosesser mente jeg hadde så tung vekt at jeg ville vise til denne, 

og da jeg ikke fant en vitenskapsteori som redegjorde nok for en absolutt balansefunksjon så jeg ingen annen 

utvei enn å ta frem min egen modell og granske denne. Sakte men sikkert viste denne at feltbalanser i denne 

flytende kraftutvekslingen fikk frem de fysiek lov-forholdene. De neste tre år måtte jeg løse alle stadiene inn 

mot de kjente forholdene vi har avdekket og fant saklige ståpunkter.  

Dette måtte sjekkes mot de vitenskapsteoretiske resultater fra praktiske eksprimenter og balanse-

forhold. Og dette stemte hele veien, og tiden fra 2013 til 2016 gikk med ti slike analyser. Da kunne den 

pågående utviklingen av differensialkraften og dens begrunnelser fortsette ufortrødent de neste 2 år med 

selvstendig tenkning. 2018 utgis Differensialkraften.  

En vitenskaps-basert versjon av forandringskraften. I mellom-tiden fra 1980 til 2004 all tid jeg hadde 

til overs, sammenlignet jeg biologi og bevissthets-funksjoner, samt stoff som komfrem om dette når jeg slo 

opp i leksikon, diskuterte med ulærde og fag-folk, med henblikk på å forstå bevisstheten mer omstendig. Noe 

av dette ble også viktig ved den historiske del av kildemateriale om stadier for oppdagelser i biologi og 

bevissthets-forklaringer. 

Jeg har senere rett og slett ikke lest filosofene kritisk-analytisk eller religioner på dette tidspunktet. Det 

skjer 10 år etter at Forandringskraften er utgitt? Før 1979, da modellen fremkom hadde jeg ingen kunnskap 

om disse, og lite om religioner, uten at holdninger tilhørte det vi kan kalle dypt religiøse holdninger man er 

vokst opp i. Men jeg forlot all tro og viten, og ideologier samme hvilken i perioden 9-13-årsalder pga. familie-

problematikk og oppvekstvilkår, samt at jeg ikke falt innenfor rammen eller behovs-aktuelle forhold via noen 

av systemene.  

Jeg stillte meg i en posisjon som kunne skremt livet av hvem som helst: Jeg stilte meg blank til alt, og 

måtte gjennomgå en forståelses-undersøkelse av alt samme hva helt på nytt, med utgangspunkt i hva jeg kunne 

føle selv, sanser og behov, og holdbare referanser gitt med forståelse av funksjon som ga logisk konsekvens 

til saksforholdene. 

Som er Gjennomgått kritisk-analytisk etter kilde, funksjon, moral, holdbarhet, harmoni, kraft-

forklaring, balanse, likevekt, virknings-grad eller sammenheng, og  

Logisk Funksjon: Sammenligningsfunksjon for like og ulike: Virke-Lik-Het 

A: funksjonelt om ånd, bevissthet, kraft og kropp, legeme, med differensialfunksjonen til 

Forandringskraften som analyse-redskap.  

Grunnlag, argumentasjon, svikt i funksjons-forklaringer. Mangel for at det skal virke!  

B: Tanke på alle forutsetninger som kan tenkes for at de skal mene og føle det de gjør: Lev deg 

inn i troen som at det er den virkelige sannheten, og finn kildene til meningene: Er Gjort etter 

kraftigste anstrengelser. Holdbarhet til moral-utsagn er ikke begrunnet. 
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Sammendrag av de enkelte filosofer og emner blir kontrollert, gjennomgått og analysert på nytt flere 

ganger. Hvilke sikre referanser finnes? Har de ide om kraft, motkraft, helhet, punkt, kontinuitet? Kan de 

underbygge ideen om energi, opprinnelse, drivkraft, bevegelse, tid, rom, stoff, egenskaper, matematikk og 

geometri, aksiomer? Holder forklaringen til et moralsk aspekt, og er det moralske aspektet underbygget, og er 

referanser holdbare, og gjelder det for alle tilfeller for alle? Når kan det gå virkelig galt ut fra stand-punktet?  

Moral, balanse, likevekt, helhet, dualitet, og holdbarheten av dette? Bevissthet, følelser, sinns-

stemninger: Har dette noen referanser. Stoff, energi, ånd, bevissthet; Hvilke referanser? Med alt sammen: 

Finnes det noen holdbar funksjons-forklaring: Årsak: Gud, Ånd, Bevissthet, Forestillinger, enkelt-inntrykk/-

kontinuitets-inntrykk, sammenlignings-funksjonen, Stoff, materie, substans, felt, kraft, Energi, Bevegelse, 

endring, virkning, er så langt bare navn: Satt opp som SLUTT-NAVN; Slutt-konklusjon uten forklaring: 

Navnet, Gjenkjennelsen gir ingen forståelig funksjons-forklaring til den gjenkjente referanse: Krise!!!  

Har vi glemt å undersøke forholdene? Dagens vitenskaper og bevissthetsforskere jobber på spreng, og 

oppdager mengder av bevisste og fysiske egenskaper vi aldri trodde vi skulle oppdage: Funksjoner trer frem. 

Sammenheng trer frem. Men funksjons-grunnlaget til disse emnenes slutt-navn er ikke forklart funksjonelt. 

Altså det bevisste/åndelige, Fysiske/energi/felt?!  

 

Litteratur-kunnskap og Historie. 
 

Om Nøyaktighet av Fakta, Virkeligheten, Sannheten 

Alle analyseres forskjells-funksjonelt, like, ulike, holdbarhets-preferanser for værens-prinsipper, 

moralske holdbarhets-prinsipper, kraft-motkraft-balanser, definisjoner på slikt. Ingen av disse endret eller kom 

opp mot dybde-analysen av det samme som jeg selv hadde kommet frem til i 1979 uten å ha lest noen av disse! 

 

 

1600-18en 

1800-1900 Analyse 

1800-19en 

1900-2020 Human-geologisk tidsalder 

1900-2020 Partikkel-fysikkens, Rom-alderen, Data-alderens tidalder 

1900-Tillegg filosofi 

1950 etter 

1950 før 

2000 nåete 

500 eller før 

500-1600 

A Ginsberg J Kerouac 

Adam 

ADAM SMITH 

ADAM SMITH ko 

Adam smith kort 

adam smith minicomments 

Adam Smiths Etikk-Moral 

Adolph Phalén 

Adorno 1903-1969 

Affekt us 

Affekt-læren 

aforce 2000  

AForkort småvitrennesan 

AforkortDescartes  

Afrikanske kulturer Yoruba 

Afrikanske religioner Kulturer 

Akhadisk religion 

Aksiom 1 
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AKSIOM 1 2 3 

Aksiom 2 

Aksiom 3 

Aksiom opplysningstid  

Aksiom-Forkortelse NEI 

AksiomHistorisk 

Aktuelle Historiske 

Albert Camus 

Albert Camus 1913-1960 

Albert Einstein 1879-1955 

Albert Pike 

Albert Pike 1809-1891 

Albertus Magnus 

Albertus Magnus ca 1200-1280 

Aldo Moro 1916-1978 

Alexander Dubcek 1921-1992 

Alfred Jules Ayer 

Alfred Jules Ayer 1910-1989 

Alfred Nobel 1833-1896 

Alfred North Whitehead 

Alfred Tarski 

Alfred Tarski 1901-1983 

Alisdair MacIntyre 

Alistair Hannay 

Alvorlig Smith Kritikk 

analyserte Filosofer før 1800 

Anathon Aall 

Anathon Aall 1867-1943 

anaxagoras 500-428 

anaxagoras Small 

Anaximander 610-547 

Anaximander ok small 

anaximenes 570-526 

anaximenes ok 570-526 

Anders Gamborg 

Angsten g a 

Analyse Salomos høysang 

Anne Wiggins Brown 1912 

Anselm 1033-1109 

Anselm av Canterbury 1033-1109 

antiødipus 

Antroposofi Rudolf steiner 

Apersonalia17-18-19  

Apriori-syntesen 

Aquinas analyse 

Aquinas bidrag 

Aquinas eqval 

Aquinas essens 

Aquinas extract 5 

aquinas handlingsetikk 

Aquinas Hel 20 

Aquinas Kort 9 

Aquinas kort aks 

Aquinas materie form 
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Aquinas materie form 

Aquinas Moralsamling 

Aquinas psyke 

Aquinas psyke 

Aquinas psykologi 

Aquinas Punkt 

Aquinas på Aristoteles 

Aquinas på Aristoteles 

Aquinas sanser 

aquinas skjema 

Aquinas Small 8 

Arbeiderpartiet 1850-00 

Aristark 

Aristoteles 

ARISTOTELES 384-322 

Aristoteles extract  

Aristoteles kort 

Aristoteles small 

Arkimedes 

Arkimedes 1 side 

arkimedes spess 

ArkimedesFinale 

ArkimedesKortis 

ArkimedesPUNKT 

ArkimedesSmall 

Arkiv Portrett 1800-1900 

Arkiv Portrett 1900-2005 

Arne Næss 1912-2009 

Arnold Geulincx 1624-1669 

Arnold Geulincx 1624-1669 

Asammenlikning Aquinas 

Asammenlikning Comments 

Asammenlikning Rennesansen selv 

Asammenlikning urtid 

ASEMoral kort 

aslight 

Astrid Nøkleby Heiberg 1940 

Astrologien 

AugPlotLongClOrigFil 

Augustin 

Augustin 354-430 

Augustin kontra Aquinas 

Augustin VIKTIGE 

AugustinKort 

AugustinKort 354-430 

AugustinSmall 354-430 

Avicenna, Averroés 980-1198 

Axel Hägerström 

Ayn Rand 

Ayn Rand 1905-1982 

babylon wikipeda 

Babylonsk 

Bacon 

bacon 2 
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Bacon Francis Small 

bacon mekanistisk verden alias 

Bacon preparer 

Bacon snakkete 

Bacon snakkete 

Bacon snakkete 

BaconMicro 

bacorives 0 

bacorives 1 

bacorives 2 

BE Forkortelsen 

begrep ts 

Begrepenes vandring endring 

BegrepsHistorie 

BegrepsHistorie del 2 

Behandling Filosofer 

BehovsKarusellen 

Benedetto Croce 

Benedetto Croce 1866-1952 

Benedict fra Nursia 

Benjamin Höaijer 

Berkeley 

Berkeley Psykologi 

Berkley 

Berkley Minimalistisk 

Berkley senkritikk 

Berkley-map 

BerkleyCommandores 

BerkleyShort 

Bertrand Russell 1872-1970 

Betty Friedan 1921 

BEVARELSES-SKJEMA 

bevissthet 

Bevissthet-Moral-stoff 

Bevisstheten 

Bevisstheten aksiomatisk 

Bevissthetens referanser 

Bevissthets-Sansen 

Bibel-orienterte-utviklinger 

Bibelen 

Bibelorienterte utviklinger 

Bibelsksumersk 

Bilde 1 

Bilder fra 1800-1900 

Bilder nansen2  

Biologi 

Biologi-kjemi-psykologi 

biter jeff 

Bjørn Larsson havets Rambo 

Blake 

Blake William 

Blatavsky selv 

Blavatsky Madame 

Blavatskys annalytisk 
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blokk Tidskrono Filo 

Boehme og Swedenborg 

Boëthius de Dacia 

Boéthius skolastikk 480-525 

Boileau 1636-1711 

Boileau 1636-1711 kopi 

Boileus, Longinus, Aquinas 

Bruno 

buffon 

Buffon 

Burke 

Burke edm 

Burke Small 

Burke SuperTrack 

burkett 

burkett Rensk 

burkis 

Burkismen 

byrkistra 

byrkistra kortis 

Bön Bøn Buddha Tibet 

Bøn-religionen 

Bøn-religionen 

Carl Hempel 

Cassirer 

cellemodell 

cellen 

Cellulær sans 

Cesare Lombroso 1835-09 krimi 

Charles Darwin 1809-1882 

Charles S. Peirce 1839-1914 

Charles Sanders Peirce 

Christian Lange 1869-1938 

Christian Wolff 

Christopher Jacob Boström 

cicero 

ciceromini 

ciceroshort 

Claude Adrien Helvétius 

Claude Adrien Helvétius 1715-1771 

Comments sekundære 

Copernicus 1473-1543 

Copernicus og Kepler 

Cordelia Edvardsson 1929-2007 

cromwell 

Cromwell 1650 Rep 

Cusanus 

Dag Prawitz 

Dalai Lama 

Daniel Boëthius 

Daniel Clement Dennett 1942-x 

Daniel Dennett 

Darius Louvre 

Darius Louvre 
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David Bohm-Wilber-Seth 

David Hilbert 

David Hume 

David Joseph Bohm 1917-1992  

De nye glemte filosofer 

De nye glemte filosofer 

DeMC 

demokrit 460-370 

Den esoteriske tradisjon 

den kalde krigen 1945–60 

Den Menneskelige erkjennelsesEv 

Den Nye Traktaten 

Den radikale tvil 

Den største forkortelse 

Descart/Spinoz modale substans 

Descartes 

Descartes affekter 

Descartes KORT 

Descartes Kritikk 

Descartes  

Descartes Mekanikk 

Descartes Mini mangler 

Descartes sjel gud 

Descartes Usikkerhet short 

Descartes usikkerhet TVIL 

DescartesKategorisk kritikk 

desccirts 

Det 18-1900 

Det 19. Forkortet 

Det 19. Small 

Det 19. Århundre  

Det 19. Århundre Finale 

Det 1900-2000 

Det 20 Forkortet 

Det 20 Small 

Det 20 Small 

Det 20 årh reserve 

Det 20 århundre 

Det 20 århundre Analyse 

Det 20 århundre Filosofer 

Det geosentriske verdensbilde Ptolomeios 

Det heliosentriske verdensbildet Copernicus 

Det mekantiske verdensbilde Galilei-BACON-Descartes 

Det Nye Testamentet 

Det ondes problem 

det usikre fra VICO 

DifferensialBevissthet 

Disjunktiv 

Distinkt 1850-1900 

Dokumentasjon 

Dr Cochrane 

Eckhart Small 1260-1327 

Edm Burke 
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Edmund Husserl 1859-1938 

Eduard von Hartmann 

egalitær andre defin 

EGENBehandling -Kritikk 

EGENBehandling -Kritikk2 

Egenskap og Form 

Egenviten 

Egenviten alias 

Eget bevissthetsperspektiv 

EGET KONSEKVENSA FILOHIST 

EGET KONSEKVENSA FILOHIST 1 og 2 

EGET KONSEKVENSA FILOHIST2 

Egetutviklet til bevisstheten 

Egil Ulateig 

Eglantyne Jebb 1876-1928 

Egyptisk kronologi 

Egyptisk religion 

ekstraportrett-ref 

Ekte elektromagnetisme 20 

Ekte filoliste [v5.0] 

Ekte filoliste Kronologi 

Elam 

Elamittene 

Elias Canetti 1905-1994 

Elisabeth Anscombe 

Elisabeth I 1533 1558-1603  

emil durkheim 

Emil Durkheim 1858-1917 

Emmanuel Levinas 

Emner som er gjennomgått! 

Empedokles 494-434 

Empiri Idealisme 

enmode 

Epikur fra Samos f 342-270 

Episto Ontol 

Epistofigonto 

EpistoTAqSystem 

Epoke-Utvikling 

Erasmus Darwin 

Erfaringen og Husken 

Erfaringen og Wittgenstein 

Erkjennelse vitenskap 

Erkjennelsen Roger 

erkjennelsenes faktum 

Ernest Nagel 

Ernst Bloch 

Ernst Bloch 1885-1977 

Ernst Cassirer 1874-1945 

ESSENS 

Estetikken Instinkter Intuisjon 

Estetikkens egentlige 

EstetiskKritikk Kant 

etikk 

Etikken Fornuften Moralen 
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EtikkMoral Normform kopi 

EtikkMoralKonklusjonen 

Etisk materie/ånd 

Etisk materie/ånd ekstra 

Etisk materie/ånd ekstra 2 

Etisk materie/ånd-modell A 

Etisk materie/ånd-modell B 

Etisk materie/ånd-modell C 

Etisk materie/ånd-modell D 

Etisk materie/ånd-modell E 

Etisk materie/ånd-modell F 

Etisk materie/ånd-modell G 

Etisk materie/ånd-modell H 

Etisk materie/ånd-modell K 

Etisk materie/ånd-modell L 

Etisk materie/ånd-modell M 

Etisk materie/ånd-modell N 

Etisk materie/ånd-modell P 

Etisk materie/ånd-modell Q 

Etisk materie/ånd-modell R 

Etisk materie/ånd-modell S 

Etisk materie/ånd-modell T 

Etisk materie/ånd-modell U 

Etisk materie/ånd-modell V 

Etisk materie/ånd-modell W 

Etisk materie/ånd-modell X 

Etisk Sammenligning-JA  

Etisk Sammenligning-JB 

Eukids pytbevis 

Euklid V-VI 

euklids aksiom 

Euklids Hypodeduk-Skjema 

Euklids pytbevis 

Eunapios 

Eunapios 345-420 

Evigheten 

Evigheten bevarelsen 

Evolusjons-teorien Darwin  

Examenskritikk 

extract senantikk 

extraordinær Longinus 

fagvit menneskerase 

Federico Fellini 1920-1993 

feminismen 

Ferdinand Tönnies 1855-1936 

Fichte 

fig 16 rettsprinsipp 

Fig før rennesanse1 

fig huss fenomen 

fig PrinsTilstandKosmsos 

figforce 2000 

figSamstill før VicoBurke 

figstimeforce til 2000 

figtell 
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figur Hume 

filo r 

filo01 

filofi Nettbok 

filolog-innhistorie 

filologene 

filos1 

Filosfiske Nykomlinger 

filosofene 

filosofene på tronen 

filosofene på tronen 

Filosofene/portrettene 

Filosofer er mennesker som driver med filosofi.  

Filosoffe/vicobatt 

filosofi en 

filosofi en 

Filosofi KASSA 

Filosofi årstall Utgivelse 

Filosofi-Psykologi 15-1799 

Filosofi-Psykologi 15-1799 alias 

Filosofi-sjekk 

Filosofi-Tribunal 

filosofibegynnelsen 

Filosofiens historie 

Filosofiens Nøtteskall 

FilosofiskUndersøkelse 

FilosofiskUndersøkelse 
Finaler 

Finn DISSE 

fix meg 

flaren 

Forelskelsedopamin 

Forhold mellom affekt 

Forhold mellom affekt 2 

Forhold mellom affekt 3 

Forhold mellom affekt 4 

Forklaringstyper Bevissthet 

Forkortede ViteAksiom JA 

form mønstr 

Form og egenskap 

Form og mønster og stoff 

Fornuftens Historie 

fornuftis 

fornufts-legen 

Fornufts-utvikling 

Fornuftssystemer 

Forrangen 

Forside PRINSIPPENE  

forskjell intuisjon 

Forstå Utolmod Beveg 

Francisco Suárez 

franske filosofer 

Franske konger Hume salonger 

Franz Brentano 
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Franz Brentano 1838-1917 

Fridtjof Nansen 

Fridtjof Nansen 1861-1930 

Friedrich Engels 

Friedrich Engels 1820-1895 

frihet 

Fulani-Kultur 

Funksjonskritikk 

Fysikk 1900 etc 

Fysikk Biologi 

Fysiologi-lære og Anatomi 

før filo allenes 1800 

Før-Marx 

Før-Marx bilag 

FØRrennesanse PUNKTALIS 

G. E. M. Anscombe 

G. E. M. Anscombe 1919-2001 

G. E. Moore 1873-1958 

G.E. Moore 

G.E. More 

Gabriel Marcel 1889-1973 

galilei 

Galilei 2 

Galilei mer 

gamle riker kopi 

Garibaldi Spartacus Jesus 

Garibaldi Spartacus Jesus og korset 

Genetikk Evolusjon 

Geologi tider 

Georg H. von Wright 1916-2003 

Georg Henrik von Wright 

Georg Simmel 1858-1918 

Georges Bataille 1897-1962 

Giambattista psykologi kopi 

Giambattista x kopi 

Giams kortpsykologi kopi 

Gilbert Ryle 

Gilles Deleuze 1925-1995 

GjennomgåelsesInfo 

Goethe 

goethe short 

Gottlob Frege 

Gottlob Frege 1848-1925 

Graham Greene 1904-1991 

GRANDE PRINSIPPENE 

gre kron li 

Gresk Praksis og Religion 

Grunnprinsippene 

Grunnstoffene Leksikon 

Grunnstoffene Leksikon1-10 

Grunnstoffene Leksikon11-20 

Guiseppe Garibaldi 1807-1882 

Hadron-vitenskap 

Hadron-Vitenskapene 
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Hannah Arendt 1906-1975 

Hans Larsson 

Hans Skjervheim 

Hans Skjervheim 1926-1999 

Hans-Georg Gadamer 1900 

Hans-Georg Gadamer 1900-2002 

Harald Høffding 

Harpe og lyre 

hastighet bevegelse 

Hausa-Kultur 

Helge Ingstad 1899 - 2001 

helige tall 

Hellige saker 

Hellige skrifter 

Helligesaker 

Henri Bergson 

Henri Bergson 1859-1941 

Henrik Ibsen 

Henrik Ibsen følelser 

hensikt ideologi raseteori 

+ Her hviler kopi 

Herbert Marcuse 

Herbert Marcuse 1898-1979 

Herbert Spencer 

Herbert Spencer 1820-1903 

Hermeneutisk Tilnærmingsmåte 

Hesiod og Homer 

High Montesqui & økonomi 

High Montesqui & økonomi 

High Montesqui & økonomi 

Hilary Putnam 

Hilary Putnam 

Hildegard Wildenvey Enge 1911 

Hildegard Wildenvey Enge 1911 

Hildegård Bingen 11-1200 

Hildegaard von Bingen 1100 

Hinduismen 

hippocampus 

hippokrates 

Hist before earth & life 

hist relevant 

historie 

Historie Filosofi 

Historie Leonardo-Machiavelli 

Historiekronologi 

Historisk ref-bibel 

Historisk ref-bibel 

Hjertets omsorg 

Hobbes 

Hoved-Oppgave ANAXIMANDER 

Hovedoppgaver 

Hume 1side 

Hume 4 siders 

Hume moral 
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hume Orginal 

Hume punkt 

Hume punkt 

Hume ShortP 

Hume Sosial rettsorden 

Humes Credo 

Humesamledata 

HumeSmall 

husk glemte filosofer 

Husk sammenlign 

Hypatia Alexandria 370-415 

Hyperreferanser Vit1800-2000 

HøyAntikken 

Høymiddel-alder Sen-middelalder  

Håpet i kunsten 

Ibsen-mappe 

ibsens føle-forn-par 

Ibso-Logi 

Illiaden1 
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Indianere 

Indianere data 

Indianere-data 

Indianere-data 

Indianerstamme 

Indisk Religion 

Indisk Religion 

Indisk Religion 

Industrialisemns tidsalder 17-1900 

Ingmar Hedenius 

Ingmar Hedenius 

Innskrift/filosofi at 

Innskrivninger 200820 

Innstillings-metamorfoser 

Innstillingsmetamorfoser kopi 

instinkt og intuitivitet 

Intensjonen Mangelfull 

Intuisjon og irrasjonalitet 

Isabel Allende 1942 

Islam Kristendom 

J.J.C. Smart 

JA, Da var det bare å gjennomgå alle de som stod på lista da! 

Jacques Derrida 1932-2004 

Jacques Ellul 1912-1994 

Jean Paul Sartre 1905-1980 

Jean-François Lyotard 1924-1998 

jefferson 

jefferson kort 

Jefferson Short 

jefferson small 

jefferson Sultra 

Jefferson supertrack 

Jefferson track 

jefferson Ultra 

jefferson Ultra sorter 

jeget 

Jehovas vitner Vakttårn 

Jeremy Bentham 

Jeremy Bentham 1748-1832 

JOB Salomo Salmene 

Job-teol.485-65 først etter 450 

jobb FilVit resyme 

Jobteol. 485-65 først etter 450 

John Dewey 

John Dewey 1859-1952 

John Rawls 1921-2002 

John Searle 

Jon Elster 

Jon Elster 1940-x 

Jon Hellenes 

José Ortega Y Gasset 

Jung 1875-1961 

JungGrunnstoff 

jupp 
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Jürgen Habermas 1929 

Jürgen Habermas 1929-80nå 

Jødedom GMT 

Jaakko Hintikka 

Jaakko Hintikka 1929-x 

Kabalah-mappe 

Kafka 

Kanaliseringer/passasjer 

Kant 

Kant Burke 

kant du 

Kant jeget og fornuften kosmos 

KANT mall 

Kant-analyse 

kant-hovedfil 

Kantada 

kantfigb 

kantKORT 

KantMoral 

kantP 

Kants Figur 

Kapital sosøk 

Karl Jaspers 1883-1969 

Karl Mesterton 

Karl  

Karl Popper 1902-1997 

Karl-Otto Apel 1922-x 

Karl-Yngve Sahlin 

kart renne 

kategoriene 

kategoriene x 

Kepler 1571-1630 

Kepler 1571-1630 kopi 

Kirkens verdensråd 

Kjernestoff 

Klage-sangene 

Klage-sangene 

Klagesangene 

Knossos-kulturen 

Knud Ejler Løgstrup 1905-1981 

KommentarInnslag 

Konfutse 

Konrad Rokstad 1946-x 

Kort 19 

KORT 19. Århundre 

KORT 20 århundre 

kort garibaldi 

Kort Opplys aksiom 

kort P 

Kort Samme kvinne 

Kort ViteAksiom Rennesanse 

kortHume 

KOSMOLO-13-10.DOC 

kosmos inn ut 



 

 

542 

Kreternes kultur, Knossos-kulturen, Okseritualene 

kriminalitetens årsaker-1.ppt 

kriminalitetens årsaker.ppt 

Kriminologi 

Kritikk Av Kant 

Kritikk av Thomas Jefferson 

Kritikk kosmosteorier 

Kritikk Prinsippteorier 
Kritikk Nietzsche 

Kritikk Prinsippteorier 

Kritikk Spinoza 

kritikk sympati vei Hume 

Kritikkreal-prinsipper 

Kritisk-Annalytisk og resyme 

kritkk øko-lov 

Krittikker 

kron -0700-0400 

kron 0400-1300 

kron 1100-1600 

kron 1600-1900 

kron 1850-2000 

kron 1850-2000 

kronfilnytt 

kronfilnytt 2 

krono midd start 1300 

krono samle midd 

krono til gresk sen beg mid 

Kronolister 

Kronologi 1000-2000 

Kronologi 1790-1830 

Kronologi Bevissthet 

Kronologi og figurer Lister 

Kronologi ps 

kronologisk og spleiset [v5.0] 

Kronos 

Kronos 

KunstModern ala 1800-2000 

Kvant teories hist 

Kvantefysikk etc 

Kvinne og Sammendr. 17-1800 
Kvinne og Sammendr. 17-1800 

Kvinners-filosofi 1600 

Lamarck 

Lao Tse Taoismen 

LEGE Fil ekstra 

LEGE Fil short 

Lege medesin-viten 

LEIBNIZ 

LEIBNIZ 2 

Leibniz PS 

Leibniz Psykologi 

LENIN Vladimir Uljanov 1870-192 

leo 
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leoleonardo bytt short filosof 

Leonardo Da Vinci 

leonardo short 

leonardo short kopi 

Leukippos Levkippos 

Leukippos  

Leukippos og Demokrit f400 

Lewis Mumford 1895-1990 

Liste filosofiske tema 

Liste over filosofer 

Liste over filosofer 

Liste over filosofer: Wikipedia, den frie encyklopedi (Omdirigert fra Filosofer) 

Liste Ta filosofer Analysert ferdig 

Litteratur-historie  

Litteratur-kunnskap 

Litteratur-kunnskap og Historie. 
Litteratur-kunnskap: Mytisk Tid tiden før 500-2000 før vestlig tidsregning 

Livs-sjel 

Locke 

Locke Hobbes 

Locke Leibniz Rasj. 

Lockes Psykologi 

Longines 

Longinus 212-272 

Longinus Finale 212-272 

Longinus Finale kopi 1 

Louis Althusser 

Louis Althusser 1918-1990 

Ludwig A Feuerbach 1804-1872 

Ludwig Feuerbach 

Ludwig Wittgenstein 1889-1951 

Lydia Kong Midas 

Lydia Kong Midas Frygia 

Lydia Kong Midas Ph Frygia 

Lydia og Frygia  

Lys elektrmagn varme 

Lys elektrmagn varme Egne sammndrag, oversikter 

M Sade 

M smal 

Machiavelli 

Makt 

Maltepe-moskeen i Ankara 

Mange Platonkritikker 

Mangler i 2000 

Mangler tenkere 1800-nå 

Mangler tenkere 1800-nå 

Manuela Sáenz 1795-1856 

Marcello Haugen 1878-1967 

Marcello Haugen 1878-1967 sa; Mennesket har ingen filosofi, bare krematorier. 

Marcus Aurelius 

Marcus Aurelius 121-180 

Margaret Mead 1901-1978 

Marianne Eyde 1948 

Martin Buber 
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Martin Buber 1878-1965 

Martin Heidegger 1889-1976 

Martinus Thomsen 

Martinus Thomsen 1890-1981 

Matematikk astro gud engel 

Matematikk astronomi 

Matematikk-Ur-Tabell 

Matematikkens Historie 

Matematikkens Historie KAP1 

Matematikkens Historie kopi 

Matematisk og annet PUNKT 

Matemini 

matte kopi 

matte UrTabelll 

Matte-analyse kopi 

matte3 

matteaksiom 

matteAstronomi 

MatteurTabellfigur 

Mattias Fremling 1745-1820 

Maurice Merleau-Ponty 

Maurice Merleau-Ponty 1908-1961 

Max Horkheimer 1895-1973 

Max Stirner 1806-1856 

Max Weber 

Meder-riket 

Medesin og følelser 

Medfødte Egenskaper 

Media 

Median Empire 

Median Empire medierne, medisk rike og religion 

MEG 

MEG matnatt 

MEG ytre verden 

Meher Baba 

Meher Baba 1894-1969 

meister eckhart 

Meninger subjekt objekt 

MeningsProtkoll 

Menneske 

Menneskelige erkjennelsesEvne1 

Menneskelige erkjennelsesEvne2 

Menneskeraser kopi 

Menneskeraser? 

Menneskerettighetene 

Mennesket koordinering 

Menneskets ferdigheter 

Mester Eckehart 1260-1327 

Michael Dummett 

Michel Foucault 1926-1984 

Michel Montaigne 

Michel Montaigne hel 

Michel Onfray 

Middelalder 
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MiddelAlder PUNKTALIS 

MIDDsmallREsyme 

Mikroskopet 

milton 

Minareter (arabisk manara;u) 

MINILeibniz 

mitt credo 

Mitt eget X 

Modell-lister 

Modeller fra antikk fornuft01 

Modeller fra antikk fornuft02 

Modeller fra antikk fornuft03gv 

Modeller fra antikk fornuft04gv 

ModellårsakKonsekvens 

Moderne Gen-forskning Fosterlære Geologi Fossil-forskning 

mon 

Montaigne Short 

Montaigne Short 1 

Montaigne Short kopi 1 

monte credo psyk kopi 

monte2 

Montesqui 

Montesqui PS 

Montesqui Psykologi 

Montesqui Psykologi kort 

Montesqui Samfunn/Psykologi 

Montesquieu 

Montesquieu kort 

Montesquieu SMALL 

Montesquieu supertrack 

Montesquis stjerneskudd Moral 

moral 

Moral Hjelp Godhet 

Moral Leveregler 

Moral uten kropp 

Moraletikk er hva 

moralhume 

morasmith 

Morsomt Alvor 

Moses Det gml Testament 

Moses Det gml Testament utgaver cirka 310-290 levert alexandria 280 gresk samme tid 

Moses Det gml Testament utgaver curka 310-290 levert alexandria 280 gresk samme tid 

Mye mitt kom 

Mye mitt kom 

Myrisk tid er skjøvet 1500 år tidligere bakover grunnet stor skriflig dokumantasjon-funn og arkeologi. 

mål og konstans 

Målene SI gml 

NaturBiologien 1890-1963 

Naturretten 

Naturvitenskapen 1890-1963 

navn jeff 

Nebukadnesar 

Nebukadnessar II 

Nei til Verdiene 
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nerveceller og fornuftslogikk. 

Nerver/fysiologi/organSanser 

NevroFysiologi 

Nevrofysiologi Bok lest og analysert 2007 

NevroFysiologi-Gate 

Nevrofysiologi-oppgave 

NevrofysiologiSammendrag 

Newton PS 

Newton PS Isac 

Niccolò Machiavelli 1469-1527 

Nicolas Malebranche 1638-1715 

Niels Stensen 1638-1686 

Niklas Luhmann 

Niklas Luhmann 1927-1998 

Nina Knutsen 1946 

Nok-Kultur Yoruba 

Nominalister og Realister 

NominalisterReligFørst 

NomRealFix 

Norge 1850-1900 

Norge Praktisk filosofi 

Norrøn Gudelære Snorre Odin 

Norrøn Gudelære Snorre Odin begge sagane eldre yngre 

Nostradamus Vest Mystikk 

nullen 

ny logikk og matte-syn 

NY TID 1800-2000 Atom-fysikkens tidsalder 

NyBevissthetMeg 

Nye Filosofer 

Når C-aksiomet 

Objekt kunnskap natur kjær 

Odd Olaf Nerdrum 1944 

Odysseen og Illiaden 
Old Enkeltfilosofer 

Om usikker bevissthet 

Om vicos 

OPPLYSNINGSTIDEN 

OpplysningstidØkoEtikken 

Oppsiktsvekkende 

Oppsiktsvekkende bb 

Orginal Empire a 

Orginal Empirea 

ortrett KromSosio 1900-2005 

Oswald Spengler 1880-1936 

Overg. Ant-MIDD m. spor fremtid 

Overgangsfilosofer 1800 

Overgangsfilosofer 1900 

Overskridelser 

P.F. Strawson 

Pancho Villa  

panteisme 

ParMEDIKUM 

Parmedikum Stratikum 
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parmenides 

Parmenides 515-450 

Parmenides Online 

Parmenides small 

ParmenidesKritikken 

ParminedesAlt 

Patricia Churchland 

Paul Churchland 

Paul Feyerabend 1924-1994 

Paul Ricoeur 

Paul Ricœur 1913-2005 

Paulus - Filon - Origenes 

pavedømme 

pavedømme 

People 

Perser-kongene 

perserkongene 

Peter Abelard 1079-1142 

Peter Wessel Zapffe 

Peter Wessel Zapffe 1899-1990 

petiekstra 

petim 

Phyrro 

Phyrro 

Pierre Bourdieu 

Pierre Bourdieu 1930-2002 

Planck 

plancks og kvante filosofi 

planckskvante nietzsche 

Platon 

Platon small 

Platons fornuftsmodell 

Platons Humanistiske verdiskala 

Plotin 

Plotin 204-270 

Plotin kopi 

Plotter Historie 

Politikk Systemer 

Pontus Wikner 1837-1888 

portrett KromSosio 1900-2005 

preburke 

PreMarxanalytik 

preparere 

Prinsipp Del1 førhistorie 

Prinsipp egenskap Mening 

Prinsipp-Mappe 

Prinsipper SMALL 

prøv 

psykkk 

Psykofysisk parrallelisme kopi 

Psykologi Spinoza credo kopi 

Psykologi Spinoza kopi 

PUNKT KANT 

Punktene 
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punktumsender 

puttteonomfilberkley 

Pylonen i Luxor 

pytha 

quickBilder 

R Bergersen om form-verden 

Radikal variant descart 

Rainer Maria Rilke  

raser rasisme 

Rasisme raseteori 

Rasjonalisme og Empirisme 

rasjonalitet Sannhet 

re liskriv 

Realismen 

regler samme nerve 

Reinkarnasjonen 

relevant kunnskap 

Relevant Stoff 

Religion og vitenskap 

Religionenes Historie 

Religiøs kilde skapelsen 

Religiøs relevanse 

Religiøse A4Ark 

Religiøse ordener og bevegelser 

Religiøst kildem skapelsen 

Rennesanse Micro 

Rennesanseforløp 

RENNESANSEN 

RennesanseTabell PRE 

RennesanseØkoEtikken 

Rensatorium 

Rensk 

Reserve 1800-2005 

reserve vit skap fil 

resyme filon-augustin 

Resyme HM Oppbrudd 

Resyme Høymiddelalder Aquinas 

resyme middelalder skolastikk 
Rettferdighet omsorg 

rnt 

rnt 

Robert Musil 1880-1942 

Robert Musil samlet! 

Robert Nozick 1938-2002 

Rogers Psykologi 

RogersUtdragSlutninger 

Roland Barthes 

Roland Barthes 1915-1980 

Rolf Jacobsen 1907-1994 

romere og styre 

Romeren Boéthius 

Romersk pave dagens 
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rousseau 

rousseau stor 

RousseauJulie.jpg 

Rudolf Carnap 1891-1970 

Sade 

Sade ca 1800 

saka etc 

Samfunn og Miljø 

SamfunnsFagVitenskap 

Samfunnsteoretisk kritikk 

samlerium 

Sammendrag Garibaldi 

Sammendrag RENNESANSEN 
Sammendragium 

SammendragPortrett18-19 

SammendragPortrettA 

sammentrekk sjel gud 

Samuel Grubbe 

Samvittigheten 

sap 

Sappho.pdf 

Saul Kripke 

Saul Kripke 1940-x 

Schelling 

Schiller 

Science-Morality-Attest 

Sekstitall 

Sekvensene 

sen antikk 

SenAnaximandirisk 

SenAntikk og Middelalder 

SenAntikk og Middelalder 

Seneca 

Seneca den eldre, retorikeren 

Seneca den yngre, Lucius Annaeus Seneca, romersk forfatter og filosof 

Senecaene, Seneca-indianerne, en av de 5 orginale irokese-stammene 

Set 
Set 

sett til side øko 

shaftesbury 

Shakepeare 

SI aw 

Si enheter kort 

SI-basis-system kopi 

Sialk1 

Sig Filosofi bevissthet 1900 

Sigm Filosofi bevissthet 1900 

Sigmund Freud. 1856-1939 

Simone de Beauvoir 

Simone de Beauvoir 1908-1986 

Simone Weil 1909-1943 

Sinn Vurder Konsekvetikk 

Sion-Bevegelsen 
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Sionismen 

Sjel Gud 

Sjelen bekreftes 

Sjelen bekreftes - påstand 

Skapelse-historie 

skapelsehist 

skjem T 

Skjema Dynastier obre hendelse 

Skjema ellipse hyperbol 

Skolastikk og UniversalieStrid 
Slutt-Sjel 

Small 19.århundre 
SMALL VOLTAIRE 

Smallnes Nye Filos 

smith burke 

smith montesqui burke 

Smith-reserve 

Smiths Credo 

smithSTOPPERN 

smithus 

smitsøki 

smuttinn Smith 

smått sammendrag filosofisk 

sofister 480-430 

sofister small 

SOK-PLAT-ARIST 

SokraPlatoAristote 

SokraPlatoAristote 

Sokrates Asmall 

sokrates small 

Sosialt og Kulturelt 

Sosio-psyko-krimi-Biologi 

spessi 

Spinne 

spinni 

Spinoza 

Spinoza affekter kopi 

spinoza extra 

Spinoza Finale 

SPINOZA parrallell 

Spinoza-Psykologien kopi 

Spinozapsyko-analyse 

SpinozaPsykokort kopi 

SpinozaPsykoKRYMP kopi 

Språk Norge 

Spør ord betyr kopi 

st mod mesoner 

st mod xx 

stammeføderasjon. 

Start-sjel 

Stein Erik Johansen 1954-x 

Steven Spielberg 1948 

Stonehonge-kulten 
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STOPPERN bra 

Substans/Gjenstands-modell 

Sufisme Fuglenes forsamling 

Sult 

Sumer 

Sumer media elam 

Sumersk mediske lam 

Superextrem fornuft 

Superkritikk smithetikk 

Susan Sontag 

Susan Sontag 1933-2004 

SynkoModell 

Synkronometer 

system sans 

Systemkart rennes 

Søren Kierkegaard 

Tallet 1 

Tallet 1 

Tao Yin og yang 

Taoismen 

Tegninger-figurer 

Teknologi/Oppfinnelser 

Templot i Luxor 

Teologienes standpunkter 

Teologiens Veier 

teosofi analyse moral 

teosofi og Steiner 

Teosofi oversikt 

teosofi raseteori 

teosofi ufo telepati kanaliser 

Teosofi-oversikt 

Teosofi-skjemaer 

teosofien 

TEOSOFIEN GOETHES MYSTIKK 

thales 625-545 

Theagonia og Verk og Dager 

Theagonia og Verk og Dager 

Theagonia og verkDager 

TheCommonLifePrincipe 

Thomas Kuhn 1922-1996 

Thomas Nagel 

Thomas S Eliot 1888-1965 

Tiden 1972-1994-2006 

tidl rennesanse mid 

Tids-periodiske gjennomgåelser; Mye historie 

Tidsbevegelseproblem 

Tidsjel raser deling 

Tidskala over BEHOV 

Til Bevissthet aa01 

til biologien 

Til Kant selv 

Til kortanalyse 

tilgrunneliggende funksjons-kra 

Tillegg Freud 
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Tillegg: Religioner, politikk, vitenskap, oppfinnere og kreative, humane og berømte personer, ideer. 

Toledo kodeks 

Topp M Aquinas 

Torbjörn Tännsjö 

Torgny Segerstedt 1876-1945 

tragi 

transcendentale deduksjon. 

transcendentale del2.  

transcendentale del3 

transcendentale del4 

Treschow 

Tutanchamun-Maske 

Tutankhamun 1333–1324 BC 

Tvil 

Tycho Brahes og Anaximanders Verdens-bilder 

Ugarittenes religion, hettitenes religion, hattisk 

Ulf Nilsen 1950 

UltraKort 19  

Uriel Acosta 

Uriel Acosta 1585-1640 

utdrag 

utgangsfunksjon 

Utvikling-psykologi rasjonellt 

Utviklingsteorien 

Vandana Shiva 1952 

Veda og Sanskrit Indus ARIA 

Veda og Sanskrit Indus ARIA 

Vediske skrifter 

Vediske skrifter De vediske skrifter, sagaene, Veda-ene 

Verdens enkelste Verden 

Verdens-litteraturen Serien 
Verdensdagen2007 

vergil 

Vico Finale 

Vico Finale2 

Vico Giambattista 

Vico Giambattista extra 

Vico og kritikk moral 

Vico Petit 

Vico selv 

VICO Skolastikk-Forskning 

vicopitt 

Vicos PS 

Vicos Samling 

vicostrakt 

Vicotisk 

Videre analyse+Locke 

Vikinge-troen 

Vikt teosofisantroposofi 

Vikt teosofisantroposofiB 

Viktig dobbeltsjekk liste filosofer og verdenslitteratur, bemerkelsesverdige personer og oppdagelser, 

oppfinnelser. 

Viktig dobbeltsjekk liste filosofer og verdenslitteratur, bemerkelsesverdige personer og oppdagelser, 

oppfinnelser. 
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viktig filo bio vit 1800-1900 

Viktig gjort 

viktig sympati 

ViljES-SKJEMA 

ViljES-SKJEMA 2 

ViljES-SKJEMA 3 

ViljES-SKJEMA 4 

Virginia Woolf 1882-1941 

Visdommen 

Vitalis Norström 

Viten 00 antikk-1452 

viten 14-53-1699 

viten 17-18 buffon Lamarck 

viten 17-1800 norsk 

Viten 1800-1849 

Viten Kronologi 

Vitenskap Middelalder 

Vitenskap normer verdier 

Vitenskapkopi 

Vitenskaps-oppdagelser 00 antikk-1452 

Vitenskaps-oppdagelser 14-53-1699 

Vitenskaps-oppdagelser 17-18 buffon Lamarck 

Vitenskaps-oppdagelser 17-1800 norsk 

Vitenskaps-oppdagelser 1800-1849 

Vitenskaps-trekk til 17-1800 

vitenskapsfilosfi positivisme 

VitenskapsKonklusjonen 

Vitenskapstrekk til 17-1800 

Voldsetikkens opponenter 

voltaire 

voltaire 

Voltaire 1694-1778 kopi 

Voltaire François 

Værensproblem og Kvalitet 

Våre egenskaper 

W Blake 

W.V.O. Quine 

Waldemar T. Dons 1849-1917 

Waldemar Theodor Dons 

Walter Benjamin 

Walter Benjamin 1892-1940 

Walter Kaufman 

Wiliam James 

Willard Quine 1908-2000 

Wormnes: 1200-talls-rennesanse 

x Kinesisk lære filosofi 

x som menneskeraser 

XENOFANES 565-470 

XERXES 

XERXES.TXT 

Yoruba 

ytre selvet 

Zulu 

Zulu 
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øki 

øko as Bra 

økokort bra 

økologi 

økonomiske teorier 

øyet sanser nevro-fysiologi 
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Denne Lista er en sikkerhetskopi 

Dette ble gjennomgått og analysert slik: 
 

Alle analyseres forskjells-funksjonelt, like, ulike, holdbarhets-preferanser for værens-prinsipper, 

moralske holdbarhets-prinsipper, kraft-motkraft-balanser, definisjoner på slikt. Ingen av disse endret eller kom 

opp mot dybde-analysen av det samme som jeg selv hadde kommet frem til i 1979 uten å ha lest noen av disse! 

 

 

Det geosentriske verdensbilde Ptolomeios 

Tycho Brahes og Anaximanders Verdens-bilder 

Det heliosentriske verdensbildet Copernicus 

Det mekantiske verdensbilde Galilei-BACON-Descartes 

 

1800-1900 Analyse 

Adam 

ADAM SMITH 

Adam smith kort 

adam smith minicomments 

Adam Smiths Etikk-Moral 

Affekt us 

aforce 2000  

Afrikanske kulturer Yoruba 

Afrikanske religioner Kulturer 

AKSIOM 1 2 3 

Aksiom opplysningstid  

Aksiom-Forkortelse NEI 

AksiomHistorisk 

Aktuelle Historiske 

Alvorlig Smith Kritikk 

analyserte Filosofer før 1800 

anaxagoras 500-428 

anaxagoras Small 

Anaximander 610-547 

Anaximander ok small 

anaximenes 570-526 

anaximenes ok 570-526 

Andre Annalyser: 

Annalyse Salomos høysang 

Anselm Canterbury 

antiødipus 

Antroposofi Rudolf steiner 

Apriori-syntesen 

Aquinas eqval 

Aquinas bidrag 

Aquinas essens 

Aquinas extract 5 

aquinas handlingsetikk 

Aquinas Hel 20 

Aquinas Kort 9 

Aquinas kort aks 

Aquinas materie form 

Aquinas psyke 
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Aquinas psykologi 

Aquinas på Aristoteles 

Aquinas sanser 

aquinas skjema 

Aquinas Small 8 

Aristark 

Aristoteles 

aristoteles 10 kateg 

Aristoteles extract  

Aristoteles kort 

Aristoteles small 

Arkimedes 

Arkimedes 

Arkimedes 1 side 

arkimedes spess 

ArkimedesFinale 

ArkimedesKortis kopi 

ArkimedesPUNKT 

ArkimedesSmall 

Arkiv Portrett 1800-1900 

Asammenlikning Aquinas 

Asammenlikning Comments 

Asammenlikning Rennesansen selv 

Asammenlikning urtid 

ASEMoral kort 

aslight 

AugPlotLongClOrigFil alias 

Augustin 

Augustin kontra Aquinas 

AugustinKort 

AugustinSmall 

babylon wikipeda 

Babylonsk 

Bacon 

bacon 2 

Bacon Francis Small 

bacon mekanistisk verden alias 

Bacon snakkete 

BaconMicro 

bacorives 0 

bacorives 1 

bacorives 2 

BE Forkortelsen 

begrep ts 

Begrepenes vandring endring 

BegrepsHistorie 

BegrepsHistorie del 2 

Behandling Filosofer 

BehovsKarusellen 

Berkeley 

Berkeley Psykologi 

Berkley 

Berkley Minimalistisk 

Berkley senkritikk 
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BerkleyCommandores 

BerkleyShort 

bevissthet 

Bevisstheten 

Bevisstheten aksiomatisk 

Bevissthetens referanser 

Bevissthet-Moral-stoff 

Bevissthets-Sansen 

Bibelen 

Bibelorienterte utviklinger 

Bibelsk sumersk 

Bilder fra 1800-1900 

Biologi-kjemi-psykologi 

biter jeff 

Blake William 

Blatavsky selv 

Blavatsky Madame 

Blavatskys annalytisk 

blokk Tidskrono Filo 

Boehme og Swedenborg 

Boileau 1636-1711  

Bruno 

Buffon 

Burke 

Burke edm 

Burke Small 

Burke SuperTrack 

burkis 

byrkistra 

byrkistra kortis 

Bön Bøn Buddha Tibet 

Cassirer 

cellemodell 

Cellulær sans 

Cesare Lombroso 1835-09 krimi 

Charles Darwin 1809-1882 

cicero 

ciceromini 

ciceroshort 

Comments sekundære 

Copernicus 1473-1543 kopi 

Copernicus og Kepler 

Cromwell 1650 Rep 

Cusanus 

David Hilbert 

David Hume 

DeMC 

demokrit 460-370 

Den esoteriske tradisjon 

Den Menneskelige erkjennelsesEv 

Den Nye Traktaten 

Den radikale tvil 

Den største forkortelse 

Descart/Spinoz modale substans 
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Descartes 

Descartes affekter 

Descartes KORT 

Descartes map 

Descartes Mekanikk 

Descartes Mini mangler 

Descartes sjel gud 

Descartes usikkerhet TVIL 

desccirts 

Det 18-1900 

Det 19. Forkortet 

Det 19. Small 

Det 19. Århundre 

Det 19. Århundre Finale 

Det 1900-2000 

Det 20 Forkortet 

Det 20 Small 

Det 20 årh reserve 

Det 20 århundre 

Det 20 århundre Annalyse 

Det 20 århundre Filosofer 

Det Nye Testamentet 

Det Nye Testamentet 

Det ondes problem 

det usikre fra VICO 

DifferensialBevissthet 

Disjunktiv 

Dokumentasjon 

Dr Cochrane 

Edm Burke 

egalitær andre defin 

EGENBehandling -Kritikk 

EGENBehandling -Kritikk2 

Egenskap og Form 

Egenviten 

Eget bevissthetsperspektiv 

EGET KONSEKVENSA FILOHIST 

EGET KONSEKVENSA FILOHIST2 

Egetutviklet til bevisstheten 

Egyptisk kronologi 

Egyptisk religion 

ekstraportrett-ref 

Ekte elektromagnetisme 19 

Ekte filoliste [v5.0] 

Ekte filoliste Kronologi 

Elam 

Elamittene 

Elisabeth I 1533 1558-1603  

Emner som er gjennomgått! 

Empedokles 494-434 

enmode 

Episto Ontol 

Epistofigonto 

EpistoTAqSystem 



 

 

559 

EpistoTAqSystem kopi 

Erasmus Darwin 

Erfaringen og Husken 

Erfaringen og Wittgenstein 

Erkjennelse vitenskap 

Erkjennelsen Roger 

erkjennelsenes faktum 

 -Nøyaktighet av Fakta, Virkligheten, Sannheten 

Ernst Cassirer 1874-1945 

ESSENS 

Estetikken Instinkter Intuisjon 

Estetikkens egentlige 

EstetiskKritikk Kant 

etikk 

Etikken Fornuften Moralen 

EtikkMoral Normform kopi 

EtikkMoralKonklusjonen 

Etisk materie/ånd 

Etisk materie/ånd ekstra 

Etisk materie/ånd ekstra 2 

Etisk materie/ånd-modell A 

Etisk materie/ånd-modell B 

Etisk materie/ånd-modell C 

Etisk materie/ånd-modell D 

Etisk materie/ånd-modell E 

Etisk materie/ånd-modell F 

Etisk materie/ånd-modell G 

Etisk materie/ånd-modell H 

Etisk materie/ånd-modell K 

Etisk materie/ånd-modell L 

Etisk materie/ånd-modell M 

Etisk materie/ånd-modell N 

Etisk materie/ånd-modell P 

Etisk materie/ånd-modell Q 

Etisk materie/ånd-modell R 

Etisk materie/ånd-modell S 

Etisk materie/ånd-modell T 

Etisk materie/ånd-modell U 

Etisk materie/ånd-modell V 

Etisk materie/ånd-modell W 

Etisk materie/ånd-modell X 

Etisk Sammenligning-JA  

Etisk Sammenligning-JB 

Euklids pytbevis 

Euklid V-VI 

euklids aksiom 

Euklids Hypodeduk-Skjema 

Evigheten 

Evigheten bevarelsen 

Examenskritikk 

extract senantikk 

extraordinær Longinus 

fagvit menneskerase 

feminismen 
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Fichte 

fig 

fig 16 rettsprinsipp 

Fig før rennesanse1 

fig huss fenomen 

fig PrinsTilstandKosmsos 

figforce 2000 

figSamstill før VicoBurke 

figstimeforce til 2000 

figtell 

figur Hume 

filo r 

filo01 

filofi Nettbok 

filologene 

filolog-innhistorie 

filos1 

Filosfiske Nykomlinger 

Filosfiske Nykomlinger 

filosofene 

filosofene på tronen 

Filosofene/portrettene 

Filosoffe/vicobatt 

filosofi en 

filosofibegynnelsen 

Filosofiens historie 

Filosofiens Nøtteskall 

Filosofi-Psykologi 15-1799 

Filosofi-Tribunal 

Finaler 

fix meg 

flaren 

Forelskelsedopamin 

Forklaringstyper Bevissthet 

Forkortede ViteAksiom JA 

form mønstr 

Form og egenskap 

Fornuftens Historie 

fornuftis 

fornufts-legen 

Fornuftssystemer 

Fornufts-utvikling 

Forside PRINSIPPENE  

forskjell intuisjon 

Forstå Utolmod Beveg 

franske filosofer 

Franske konger Hume salonger 

Fridtjof Nansen 

frihet 

Fulani-Kultur 

Fysikk Biologi 

før filo allenes 1800 

Før-Marx 

Før-Marx bilag 
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FØRrennesanse PUNKTALIS 

galilei 

Galilei 2 

Galilei mer 

gamle riker kopi 

Garibaldi Spartacus Jesus 

Genetikk Evolusjon 

Geologi tider 

GjennomgåelsesInfo 

Goethe 

GRANDE PRINSIPPENE 

gre kron li 

Gresk Praksis og Religion 

Grunnprinsippene 

Guiseppe Garibaldi 1807-1882 

Harpe og lyre 

hastighet bevegelse 

Hausa-Kultur 

helige tall 

Hellige saker 

Henrik Ibsen 

Henrik Ibsen følelser 

hensikt ideologi raseteori 

Her hviler kopi 

Hesiod og Homer 

High Montesqui & økonomi 

Hinduismen 

hippocampus 

hippokrates 

Hist before earth & life 

hist relevant 

hist relevant 

historie 

Historie Leonardo-Machiavelli 

Historiekronologi 

historisk ref bibel 

Hjertets omsorg 

Hobbes 

Hoved-Oppgave ANAXIMANDER 

Hovedoppgaver 

Hume 1side 

Hume 4 sider 

Hume 4 siders 

hume Orginal 

Hume punkt 

Hume ShortP 

HumeSmall 

husk glemte filosofer 

Hyperreferanser Vit1800-2000 

HøyAntikken 

Ibsen-mappe 

ibsens føle-forn-par 

Ibso-Logi 

Illiaden 1 
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Indianere 

Indianere data 

Indisk Religion 

Innskrift/filosofi at 

Innskrivninger 200820 

Innstillingsmetamorfoser kopi 

Intuisjon og irrasjonalitet 

Islam Kristendom 

Jacques Derrida 1932-2004 alias 

jefferson 

jefferson kort 

Jefferson Short 

jefferson small 

jefferson Sultra 

Jefferson supertrack 

Jefferson track 

jefferson Ultra 

jefferson Ultra sorter 

jeget 

Jehovas vitner v Vakttårn 

JOB Salomo Salmene 

jobb FilVit resyme 

Jobteol. 485-65 først etter 450 

jupp 

jupp 

Jødedom GMT 

Kabalah mappe 

Kant 

Kant Burke 

kant du 

Kant jeget og fornuften kosmos 

KANT mall 

Kantada 

Kant-annalyse 

kantfigb 

kant-hovedfil 

kantKORT 

KantMoral 

kantP 

Kants Figur 

Kapital sosøk 

kart renne 

kategoriene 

kategoriene x 

Kepler 1571-1630 kopi 

kirkens verdensråd 

Kjernestoff 

Klagesangene 

KommentarInnslag 

Konfutse 

Kort 

Kort 19 

KORT 19. Århundre 

KORT 20 århundre 
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kort garibaldi 

Kort Opplys aksiom 

kort P 

Kort Samme kvinne 

Kort ViteAksiom Rennesanse 

kortHume 

kosmos inn ut 

kriminalitetens årsaker.ppt 

kriminalitetens årsaker-1.ppt 

Kriminologi 

Kritikk Av Kant 

Kritikk av Thomas Jefferson 

Kritikk kosmosteorier 

Kritikk Prinsippteorier 

kritikk sympati vei Hume 

Kritikkreal-prinsipper 

Kritisk-Annalytisk og resyme 

kritkk øko-lov 

kron 0400-1300 

kron -0700-0400 

kron 1100-1600 

kron 1600-1900 

kron 1850-2000 

kronfilnytt 

kronfilnytt 2 

krono midd start 1300 

krono samle midd 

krono til gresk sen beg mid 

Kronolister 

Kronologi 1000-2000 

Kronologi 1790-1830 

Kronologi Bevissthet 

Kronologi Bevissthet 

Kronologi og figurer Lister 

Kronologi ps 

kronologisk og spleiset [v5.0] 

KunstModern ala 1800-2000 

Kvinne og Sammendr. 17-1800 

Lamarck 

Lao Tse Taoismen 

LEGE Fil ekstra 

LEGE Fil short 
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Annet er:  

Kriminologi Nils christie kriminologi 

Hans Christian Stenseth, Evolusjons-teorien 

mange av verdens-konfliktenes Krigsfilmer, Psykologi-Kringelen 

Grove oversikter over politiske partier og hoved-mål 

Filmer om etter-retnings-systemer, som de fleste har sett 

Men: Etteretningers legitimitet og illegitimitet teori og handling er min egen forståelse. Nødvendig 

Militæret nødvendig. Etterretning og forsvar er som regel eid av livssynsgrupper og politisk-religiøse eliter, 

men er interessegrupper stort sett valgt av folket: President, Høvding, Konge, Regjering, Infra-strukturer 

etter behovene. 

Studier selv: Om tenkte løsninger for helse-politikk og helse-løsninger, eks leger sykehus, selvhjelp 

Grimbergs verdenshistorie og tillegg til Grimbergs verdenshistorie. 

Celle-biologi 2007 fra Universitetet i Lund, eller Karolinska forsknings-eksperter 

Bios 1 og Bios 2 

Mineralogi Petrografi og Krystallografi 

Platetektonikk/Geologi/Fossiler/evolusjonsteorier/taksometriske oppsett Dyr/planter NN 

Einar Kringelen Psykologi 

Dyp-havs-økologi, Hav-økologi, Stoff og energi i naturen 

J. Jelinek Mennesket i før-historisk tid 

Extremofiler, bakterier, archebakterier, virus, bakteriofager. 

Mikro-biologi: Mikro-organismer; Flagellater og amøber, fotosyntese og stoffskifte. Omtrent 20 

forskjellige kjønns-systemer, blant annet de mest vanlige vi kjenner, samt kloning. 

Carl Sagans Kosmos-serie, og siden mange tv-nyheter, noen serier her om univers, diverse stykker 

vitenskap og forksning. 

 Undersøkte selv formel-forskjeller mellom den genetiske kodens oppsett, og hvordan dette kunne 

sammenlignes med de 20 aminosyrenes formel som ble bygget, og viste problemet til Hans Christian 

Stenseth i 1980 eller 1982 tror jeg. Han ville at jeg skulle søke midler som forsker-stillings-kandidat 

gjennom inntak/forsker-plass utenfra, husker ikke ordningen men den fantes. 

Fra tidligere:  

Før dette masse studier av ulike nervesystemer, organer, sanser og celle-funksjoner, de ulike 

egenskaper ved de forskjellige arter av livsformer, og egne ideer om virke-forhold for utvikling/evolusjon, å 

se sammenheng mellom stadier. Kjemisk og fysisk miljø, genetikk, og cellens organeller; med overraskelsen 

2010 radio, at ribozymer av RNA kunne bygge strukturer som syntetiserte sitt eget DNA. Dermed kan skape 

en overlevende reproduserende celle, livsform. Å finne hvordan de enkelte organiske stoffer dannes og kan 

kombinere seg er et vanskelig arbeide i seg selv, men det går! Ikke rart at mange gir opp den tanken. Men vi 

kan få det samlet hva som er funnet slik, og det organiske er lenger ikke hemmelig for forskerne, selv om det 

er mange prosesser i avanserte biologiske former som ikke er ferdig undersøkt på kjemisk plan. Men det skjer 

ved kjemiske reaksjoner merkelig nok: Det er gangen i dette som er vanskelig å avdekke. For eksempel 

gjentagelser mange ganger: Slik som tellerfunksjoner og telomerere i cellene våre. Alders-bestemmende 

funksjoner.  

Ribozymer ligger tett inntil det jeg mente om RNA 1972: Det sa jeg til min lærer 1972 da han sa at 

kun DNA kunne påvirke RNA, men ikke omvendt. Jeg svarte at RNA kunne påvirke DNA for ellers stemte 

ikke kjemilista på fysikk-rommet.  

Samme lærer sendte den sær-oppgaven jeg skrev i samme tidsrom, da jeg en uke tidligere ikke hadde 

kommet på hva jeg skulle skrive, og at han ikke forventet å fåen særoppgave fra meg. Men denne særoppgaven 

over atmosfære og hav og vår forurensing, blant annet at alt søppel og kloakk og giftige stoffer havnet i havet, 

og at om vi frøys ned atmosfæren så den ble flytende oksygen og nitrogen, så ville det ligge kun ti meter høyt 

over jordoverflaten, hvor vi slapp ut alle gasser, gifter, med fare for ozon-lag og oksygen-innholdet, og kanskje 

dette de kalte global oppvarming. Særoppgaven fikk jeg ikke igjen, fordi denne ble sendt rett til departementet 

4 år før Gro Harlem Brundtland opprettet miljø-departementet og ble miljøvernminister i Norge, antageligvis 

det første land i verden. Det har jeg ikke undersøkt! 

 

Roger Bergersen. 

Roger (Hermansen/(fars-navn)) Bergersen (født Lunner i Oppland, Norge (Norway)). 
En tidligere ordfører i Lunner; Herman Løsgård/gaard, er opprinnelse til; Herman-sen. 
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